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ÁST I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
 

lánek 1 
Název, sídlo a postavení 

 
1. eský svaz ledního hokeje z.s. je spolkem vytvo eným na principu dobrovolnosti 

a demokratických zásadách. Je organizátorem a p edstavitelem ledního hokeje v eské 
republice (dále jen „ R“). 

 
2. Svaz p sobí pod názvem: eský svaz ledního hokeje z.s. a používá zkratku SLH (dále 

jen „ SLH“). 
 
3. SLH je samostatnou, nepolitickou organizací. Svou innost vyvíjí na základ  a v rámci 

ústavy R a platných zákon . SLH dodržuje p ísnou politickou, rasovou a náboženskou 
neutralitu. 

 
4. SLH je právnickou osobou a je ve smyslu platných p edpis  zapsán ve spolkovém 

rejst íku. 
 
5. SLH je zakládajícím lenem Mezinárodní federace ledního hokeje (dále jen „IIHF“) 

a zú ast uje se aktivn  všech jejích inností, v etn  lenství v jejích orgánech. 
 
6. SLH se m že dále sdružovat a vstupovat za vzájemn  výhodných podmínek do 

smluvních vztah  s jinými organizacemi. Rozhodovat o vstupu do takovýchto organizací 
nebo výstupu z nich p ísluší výkonnému výboru SLH. O výstupu z eské unie sportu 
a IIHF rozhoduje výhradn  konference SLH. 

 
7. Sídlo SLH je v Praze. 
 
8. Zm na názvu nebo sídla je možná pouze usnesením konference SLH. 

 
 

lánek 2 
Ú el a p edm t innosti 

 
1. Ú elem SLH je organizovat, ídit a propagovat lední hokej a sledge hokej v R s cílem 

jejich soustavného rozvoje, propagace a p ípravy kvalitní reprezentace. 
 
2. P i zajiš ování svého ú elu plní SLH zejména tyto hlavní úkoly: 

a) organizuje, ídí, koordinuje a metodicky usm r uje dle platných stanov, p edpis  
a na ízení SLH sportovní innost v ledním hokeji a sledge hokeji na území R, 

b) zabezpe uje rozvoj eského ledního hokeje a sledge hokeje a jejich reprezentaci, 
zpracovává pro tyto pot eby poznatky oblasti teorie, metodiky a technických norem, 
zajiš uje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovník , 

c) zastupuje zájmy eského ledního hokeje a sledge hokeje a svých len  v jednání se 
státními orgány a jinými organizacemi, 

d) organizuje a ídí sout že v ledním hokeji a sledge hokeji (dále jen „Sout ž“) na území 
R. Za tímto ú elem z izuje pracovní orgány s vymezením p sobnosti a delegací 

pravomocí pot ebných k zajišt ní innosti dané oblasti, 
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e) podílí se na získávání finan ních prost edk  a materiálních prost edk  k zajišt ní své 
innosti, reprezentace R a p ípravy na ni a k áste nému zajišt ní prost edk  na 
innost pro leny SLH, 

f) vydává p edpisy a ády s celostátní p sobností, jimiž jsou p edevším sout žní, 
p estupní a disciplinární ád dle oblastí p sobnosti, registra ní ád a další, 

g) zabezpe uje a ídí innost všech reprezenta ních družstev, 
h) zastupuje IIHF na území R a jedná se zahrani ními národními svazy ledního hokeje a 

sledge hokeje a p ípadn  jinými zahrani ními organizacemi. 
 

3. Vedle výše v odst. 2. tohoto lánku uvedené hlavní innosti m že SLH vyvíjet též 
vedlejší hospodá skou innost spo ívající v podnikání nebo jiné výd le né innosti, je-li 
její ú el v podpo e hlavní innosti nebo v hospodárném využití majetku SLH. 

 
 

lánek 3 
Soulad stanov SLH a závaznost usnesení 

 
1. Stanovy a jiná zakladatelská právní jednání len  sdružených v rámci SLH musí být 

v zásadním souladu s t mito stanovami. 
 
2. Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgán  SLH vydaná v rámci jejich pravomoci 

a kompetence jsou pro všechny leny SLH závazná. 
 
 

ÁST II. 
LENSTVÍ 

 
 

lánek 4 
lenství v SLH 

 
1. leny SLH se mohou stát fyzické osoby a právnické osoby mající provozování ledního 

hokeje nebo sledge hokeje v p edm tu své innosti. O p ijetí právnické osoby za lena 
rozhoduje výkonný výbor SLH na základ  p ihlášky, a to individuáln . 

 
2. P ijetím za lena z stává nedot ena jeho právní osobnost, právo samostatn  jednat, 

organizovat svoji vlastní innost a dále se sdružovat i vstupovat do jiných vztah . 
 
3. P ímé individuální lenství fyzických osob v SLH je možné, pokud takový jednotlivec 

podá písemnou p ihlášku výkonnému výboru SLH. lenství t chto len  m že 
vzniknout pouze jako estné lenství zp sobem uvedeným v odst. 4. tohoto lánku. 

 
4. Konference SLH m že ud lit estné lenství fyzickým osobám, které se zasloužily 

o eský hokej. estní lenové mají právo ú asti na konferenci SLH s hlasem poradním. 
 
5. lenství v SLH zaniká: 

a) vystoupením, 
b) vylou ením lena rozhodnutím výkonného výboru SLH pro hrubé nebo opakované 

porušení lenských povinností; len m že do patnácti dn  od doru ení rozhodnutí 
výkonného výboru SLH o jeho vylou ení z SLH v písemné form  navrhnout, aby 
rozhodnutí o jeho vylou ení p ezkoumala arbitrážní komise SLH, 
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c) pokud žádné družstvo lena, který je klubem ledního hokeje nebo sledge hokeje (dále 
jen „ lenský klub“), t i po sob  jdoucí sezóny (sezónou se pro ú ely t chto stanov 
rozumí asový úsek od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího) nevstoupí do žádné 
mistrovské Sout že organizované a ízené SLH nebo z jeho pov ení jinou osobou ani 
do žádné zahrani ní Sout že se souhlasem SLH; lenství lenského klubu v SLH 
v takovém p ípad  zaniká ke dni 30. 4. poslední z uvedených t í sezón,  

d) zánikem lena, 
e) úmrtím lena - fyzické osoby. 

 
 

lánek 5 
Práva a povinnosti ádných len  

 
1. lenové SLH v souladu s lánkem 2 t chto stanov p edevším: 

a) pe ují o rozvoj a propagaci ledního hokeje nebo sledge hokeje v R, zejména pak o 
jejich p itažlivost a rozši ování mezi mládeží, zastupují zájmy ledního hokeje nebo 
sledge hokeje p i jednáních se státními orgány a jinými organizacemi v rámci své 
p sobnosti, 

b) v souladu s organiza ní strukturou SLH a rozsahem kompetencí stanovených 
výkonným výborem SLH se podílí na tvorb  p edpis  a ád  výlu n  pro oblast své 
vymezené p sobnosti v rámci SLH, 

c) zodpovídají za svou innost v souladu se stanovami SLH, ídí a rozhodují v oblasti 
své p sobnosti, 

d) zajiš ují innost svých družstev v souladu se zájmy eského hokeje a sledge hokeje 
a jejich reprezentace, 

e) ídí se platnými p edpisy a ády SLH v etn  sm rnic a rozhodnutí výkonného výboru 
SLH. 

 
 

ÁST III. 
ORGÁNY SLH 

 
 

lánek 6 
Struktura orgán  

 
1. Orgány SLH jsou: 

- konference SLH, 
- výkonný výbor SLH, 
- dozor í rada SLH, 
- odborné komise SLH a poradní výbor SLH, 
- krajské výkonné výbory SLH, 
- krajské dozor í rady SLH, 
- okresní výkonné výbory SLH, 
- okresní dozor í rady SLH, 
- arbitrážní komise SLH. 

 
2. Orgány jsou vytvá eny v souladu s hlavním p edm tem innosti SLH, a to na základ  

profesionálních a odborných hledisek pro její ízení, organizování a koordinaci. 
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lánek 7 
Konference SLH 

 
1. Nejvyšším orgánem SLH je konference SLH, kterou svolává jedenkrát za dva roky 

výkonný výbor SLH. Den, as, místo konání a program jednání ur í a oznámí výkonný 
výbor SLH dva m síce p edem a písemn  o tom uv domí leny SLH. 

 
2. Na konferenci SLH jsou oprávn ni hlasovat pouze tito delegáti s hlasem rozhodujícím 

(dále jen „Delegát“):  
a) prezident SLH, 
b) každý viceprezident SLH, 
c) p edseda dozor í rady SLH, 
d) trnáct Delegát  povolaných dle odst. 3. tohoto lánku lenskými kluby extraligy 

ledního hokeje muž , 
e) trnáct Delegát  povolaných dle odst. 3. tohoto lánku lenskými kluby I. ligy ledního 

hokeje muž , 
f) trnáct Delegát  povolaných dle odst. 3. tohoto lánku lenskými kluby II. ligy 

ledního hokeje muž , 
g) jeden Delegát povolaný dle odst. 3. tohoto lánku lenskými kluby ligy ledního hokeje 

žen, 
h) jeden Delegát za každý ú elov  z ízený kraj, zvolený na krajské konferenci SLH 

konané p ed konferencí SLH. 
 

3. Shoduje-li se po et Delegát  dle písm. d) až g) odst. 2. tohoto lánku s po tem lenských 
klub  p íslušné Sout že, ur í každý lenský klub takové Sout že jednoho Delegáta p ímo. 
V ostatních p ípadech lenské kluby p íslušné Sout že zvolí Delegáty v odpovídajícím 
po tu na svém shromážd ní konaném p ed konferencí SLH, a to do termínu stanoveného 
výkonným výborem SLH.  
 

4. Pro ú ely za azení lenských klub  pod jednotlivé Sout že dle písm. d) až g) odst. 2. 
tohoto lánku je rozhodující, zda lenský klub v p ípadech uvedených ve v t  první odst. 
3. tohoto lánku ke dni konání konference SLH a v p ípadech uvedených ve v t  
druhé odst. 3. tohoto lánku ke dni konání p íslušného shromážd ní lenských klub  
spl uje veškeré pro ú ast jeho družstva v dané Sout ži stanovené podmínky, které byl 

lenský klub povinen dle p íslušných p edpis  SLH a rozhodnutí p íslušného ídícího 
orgánu Sout že do tohoto dne splnit. 
 

5. Konference SLH se dále zú ast ují p edsedové odborných komisí SLH, generální 
sekretá , dozor í rada a arbitrážní komise. Pokud neobdrželi hlas rozhodující, ú astní se 
s hlasem poradním stejn  jako estní lenové SLH i estní prezidenti SLH. 

 
6. Konference SLH je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li p ítomna dvout etinová 

v tšina Delegát . 
 

7. O záležitostech uvedených pod písm. b) odst. 2. lánku 9 t chto stanov rozhoduje 
konference SLH alespo  dv ma t etinami hlas  p ítomných Delegát . V ostatních 
p ípadech konference SLH rozhoduje nadpolovi ní v tšinou hlas  p ítomných Delegát . 

 
8. Konferenci SLH ídí prezident SLH nebo viceprezident SLH, p ípadn  pov ený len 

výkonného výboru SLH. 
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lánek 8 
P íprava konference SLH 

 
Návrhy na lenství SLH v mezinárodních organizacích nebo návrhy na vystoupení z nich 
musí být leny SLH zaslány výkonnému výboru SLH 40 dn  p ed dnem konání 
konference SLH. Výkonný výbor SLH zajistí jejich doru ení v etn  vlastních návrh  
Delegát m a p ípadn  i ostatním ú astník m konference SLH. Návrhy podané po tomto 
termínu nebudou konferencí SLH projednány. 

 
 

lánek 9 
Pravomoc a p sobnost konference SLH 

 
1. Konference SLH má v rámci p sobnosti SLH pravomoc volební, normotvornou, 

rozhodovací a kontrolní. 
 
2. Hlavní úkoly konference SLH jsou p edevším: 

a) projednat zprávu o innosti výkonného výboru SLH, v etn  zprávy o hospoda ení, 
dozor í rady SLH a arbitrážní komise SLH v uplynulém období, 

b) schvalovat zm ny a dopl ky stanov SLH a dalších spole ných p edpis  a norem 
SLH, 

c) projednat a schválit rámcový program innosti SLH na další období, 
d) projednat a schválit rámcový návrh hospoda ení na p íští období, 
e) volit na ty leté období prezidenta SLH, leny výkonného výboru SLH, p edsedu 

dozor í rady SLH a její leny a p edsedu arbitrážní komise SLH, navržené 
jednotlivými leny a krajskými výkonnými výbory SLH, 

f) schválit ud lení estného lenství v SLH, 
g) schválit ud lení titulu estného prezidenta SLH. 

 
3. Konference SLH postupuje p i výkonu t chto funkcí dle schváleného jednacího 

a volebního ádu, jehož návrh zpracuje výkonný výbor SLH a zašle spolu s pozvánkou na 
konferenci SLH a návrhem programu jejího jednání Delegát m a p ípadn  i ostatním 
ú astník m konference SLH nejmén  sedm dn  p ed jejím konáním. 

 
 

lánek 10 
Mimo ádná konference SLH 

 
1. Mimo ádná konference SLH musí být svolána, jestliže o to požádá: 

- písemn  dvout etinová v tšina ádných len  SLH, 
- výkonný výbor SLH svým usnesením.  

 
2. Výkonný výbor SLH je povinen svolat mimo ádnou konferenci SLH do dvou m síc  

ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených eventualit. 
 
 

lánek 11 
Výkonný výbor SLH 

 
Výkonný výbor SLH je statutárním orgánem SLH a je volen konferencí SLH dle stanov 

SLH. 
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1. Výkonný výbor SLH je složen z  prezidenta a deseti len  s tím, že šest len  je voleno 
do výkonného výboru SLH ze zástupc  vrcholového hokeje a ty i lenové jsou voleni 
do výkonného výboru SLH ze zástupc  výkonnostního hokeje. Vrcholovým hokejem se 
rozumí extraliga ledního hokeje muž  a I. liga ledního hokeje muž  R a výkonnostním 
hokejem se rozumí všechny ostatní Sout že SLH.  

 
2. Strukturu výkonného výboru SLH schválí a volbu viceprezident  provede nov  zvolený 

výkonný výbor SLH na svém prvním zasedání bezprost edn  po svém zvolení 
konferencí SLH, a to s paritním zastoupením viceprezident  z oblasti vrcholového 
a výkonnostního hokeje. 

 
3. Každý len výkonného výboru SLH je pov en ízením odborného úseku innosti SLH 

v len ní dle schválené struktury výkonného výboru SLH. 
 
4. Výkonný výbor SLH je mezi konferencemi orgánem SLH s plnými kompetencemi pro 

ízení jeho innosti v plném rozsahu a v souladu se stanovami SLH. 
 
5. Výkonný výbor SLH z izuje dle pot eb a možností odborný profesionální sekretariát, 

stanoví rozsah jeho p sobnosti a jmenuje generálního sekretá e SLH. 
 
6. Výkonný výbor SLH schvaluje delegáty a jmenuje zástupce na akce po ádané IIHF, 

navrhuje zástupce do jejích orgán  a komisí v etn  návrhu na jejich p ípadné odvolání. 
 
7. Prezidentovi SLH náleží finan ní odm na ve výši, která umožní, aby se mohl 

plnohodnotn  v novat funkci a z ní vyplývajícím povinnostem v plném rozsahu. Výši této 
odm ny schvaluje výkonný výbor SLH. 

 
8. Výkonný výbor SLH vykonává funkci valné hromady v obchodních spole nostech, ve 

kterých je SLH jediným spole níkem. 
 
 

lánek 12 
Práva a povinnosti len  výkonného výboru SLH 

 
1. lenové výkonného výboru SLH jsou povinni vykonávat svoji innost ku prosp chu 

eského ledního hokeje a sledge hokeje s ohledem na jejich zájmy a spole enskou vážnost. 
lenové výkonného výboru SLH mají nárok na úhradu ú eln  vynaložených náklad  p i 

pln ní úkol  souvisejících s výkonem jejich funkce. 
 
2. lenové výkonného výboru SLH jsou povinni se ú astnit všech jednání a aktivn  se 

podílet na práci výkonného výboru SLH. Jsou odpov dni za výsledky na sv eném 
odborném úseku innosti. 
 

3. V p ípad  jednání, které je neslu itelné se zájmy SLH a zásadami práce výkonného 
výboru SLH, stejn  jako v p ípad  pasivního p ístupu k výkonu funkce ve výkonném 
výboru SLH, m že být p íslušný len výkonného výboru SLH bez výjimky odvolán 
z funkce. Opodstatn nost návrhu na jeho odvolání projednává výkonný výbor SLH na 
svém nejbližším zasedání po doru ení návrhu a jeho dokladování. K odvolání je pot ebný 
souhlas dvout etinové v tšiny všech len  výkonného výboru SLH. D vody odvolání 
budou sd leny na nejbližší konferenci SLH. 
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4. V p ípad  ukon ení innosti ve výkonném výboru SLH n kterého z jeho len , navrhne 
kooptaci nového lena výkonného výboru SLH viceprezident zodpov dný za p íslušnou 
oblast innosti výkonného výboru SLH, z níž byl odstupující len výkonného výboru 

SLH. Kooptace je možná v maximálním po tu dvou len  výkonného výboru SLH 
z jednotlivých oblastí. 

 
 

lánek 13 
Jednání výkonného výboru SLH 

 
1. Sch ze výkonného výboru SLH svolává prezident SLH prost ednictvím sekretariátu 

SLH dle pot eby, nejmén  však desetkrát v kalendá ním roce. 
 
2. Výkonný výbor SLH musí být svolán, požádá-li o to nadpolovi ní v tšina jeho len . 
 
3. Jednání výkonného výboru SLH je usnášeníschopné p i p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny 

jeho len . P i p ijímání usnesení usilují lenové výkonného výboru SLH o dohodu.  
Nedojde-li k dohod , rozhodne o usnesení hlasování. P ijat je návrh, pro který hlasuje 
nadpolovi ní v tšina všech len  výkonného výboru SLH. V p ípad  rovnosti hlas  
rozhodne hlas prezidenta SLH. 

 
4. Výkonný výbor SLH m že dle pot eby na své zasedání p izvat p edsedy a leny 

odborných komisí, profesionální pracovníky sekretariátu SLH, funkcioná e a hosty dle 
povahy projednávaných otázek s právem poradního hlasu. 
 

5. Výkonný výbor SLH m že rozhodovat i mimo zasedání (rozhodování per rollam) 
v písemné form  nebo s využitím technických prost edk . 
 

6. Pro up esn ní dalších zde neuvedených skute ností se práce výkonného výboru SLH i 
jeho odborných komisí ídí statutem výkonného výboru SLH schváleným výkonným 
výborem SLH. 

 
 
 

lánek 14 
Odborné komise a poradní výbor SLH 

 
1. SLH pro zajišt ní innosti v rámci své struktury a ízení jejích jednotlivých oblastí 

a odborných úsek  z izuje odborné komise. 
 
2. Po et a funkce pot ebných komisí stanoví výkonný výbor SLH, který rovn ž jmenuje 

jejich p edsedy a leny navržené viceprezidentem p íslušné oblasti, v jehož p sobnosti 
komise pracuje.  

 
3. Poradní výbor SLH se skládá ze zástupc  krajských výkonných výbor  SLH. 

 
4. Sch ze poradního výboru SLH svolává viceprezident SLH pro výkonnostní hokej 

prost ednictvím sekretariátu SLH dle pot eby, nejvýše však desetkrát v kalendá ním roce. 
 

5. Poradní výbor SLH m že dle pot eby na své zasedání p izvat hosty dle povahy 
projednávaných otázek. 
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lánek 15 

Dozor í rada SLH 
 

1. Dozor í rada SLH je stálým orgánem mezi konferencemi SLH provád jícím nezávislý 
dozor nad majetkovým a finan ním hospoda ením SLH i nad dodržováním stanov SLH 
a obecn  platných norem. Je složena z odborník  volených konferencí SLH na dobu ty  
let. Dozor í rada SLH má sedm len  v zastoupení: 

- p edseda, 
- t i lenové pro oblast vrcholového hokeje, 
- t i lenové pro oblast výkonnostního hokeje. 

M že vykonávat svoji funkci, pokud po et jejích len  neklesne pod p t. Pokud po et 
len  dozor í rady SLH klesne pod stanovený po et, tento po et dozor í rada doplní na 

pot ebný stav kooptací, která podléhá schválení nejbližší konferencí SLH. 
leny dozor í rady SLH m že odvolat jen konference SLH. Dozor í rada SLH volí 

ze svého st edu místop edsedu dozor í rady SLH. Dozor í rada SLH jedná na základ  
svého jednacího ádu, který schválila. 

 
2. Hlavní úkoly dozor í rady SLH jsou: 

- Podrobné odborné projednání a sestavení písemného stanoviska k ro ní bilanci, 
ro ní ú etní uzáv rce SLH a souvisejícím doklad m p edloženým dozor í rad  

SLH výkonným výborem SLH. 
- Podrobné odborné projednání a sestavení písemného stanoviska k návrhu rozpo tu 

SLH na p íští rok. 
- Provád ní pr b žných kontrol hospoda ení s majetkem a finan ními prost edky 

SLH, dodržování stanov SLH a obecn  platných norem. 
- Provád ní kontroly hospoda ení lenských klub  p i erpání finan ních prost edk  

poskytnutých jako ú elová dotace SLH. 
 
3. P edseda nebo místop edseda dozor í rady SLH se mohou zú astnit zasedání výkonného 

výboru SLH s hlasem poradním. Dozor í rad  SLH musí být pro výkon její funkce 
poskytnuty výkonnými výbory na všech úrovních, sekretariáty na všech úrovních a leny 

SLH všechny pot ebné doklady a informace v rozsahu p esn  vymezeného p edm tu 
kontroly. 

 
4. Dozor í rada SLH má právo požadovat písemné vyjád ení výkonného výboru SLH ke 

svým stanovisk m, p ipomínkám a zjišt ním, které je výkonný výbor SLH povinen 
projednat na svém nejbližším zasedání po doru ení, zpravidla do 30 dn . 

 
 

lánek 16 
Arbitrážní ízení 

 
1. Spory vzniklé mezi leny SLH, p ípadn  spory mezi leny SLH a orgány SLH, 

jejichž rozhodování není upraveno žádným p edpisem SLH, a které se nepoda í vy ešit 
smírem, jakož i p ezkum rozhodnutí výkonného výboru SLH o vylou ení lena z SLH 
se eší arbitrážním ízením. 

 
2. Arbitrážní ízení provádí arbitrážní komise SLH, která je složena ze sedmi odborník  

znalých odv tví ledního hokeje nebo sledge hokeje, p edpis  ledního hokeje a sledge 
hokeje a právních norem souvisejících se sportem. P edseda arbitrážní komise SLH je 
volen konferencí SLH a dalších šest len  je jmenováno výkonným výborem SLH na 
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návrh p edsedy arbitrážní komise SLH. P edseda arbitrážní komise SLH se m že 
zú astnit zasedání výkonného výboru SLH s hlasem poradním. 
 

3. Proti rozhodnutí arbitrážní komise SLH není možné odvolání. Nerespektování 
rozhodnutí arbitrážní komise SLH je d vodem k vylou ení p íslušného lena z SLH. 
Návrh na vylou ení p edloží arbitrážní komise SLH výkonnému výboru SLH ke 
schválení. 

 
 

lánek 17 
Sekretariát SLH 

 
1. Sekretariát SLH je profesionálním odborn  kvalifikovaným pracovišt m, které z izuje 

výkonný výbor SLH k trvalému zabezpe ování rozhodnutí orgán  SLH 
a k zabezpe ování všech operativních a praktických pot eb ízení. 

 
2. Práce sekretariátu SLH ídí generální sekretá  SLH, kterého jmenuje výkonný výbor 

SLH. Generální sekretá  SLH je ve své innosti odpov dný výkonnému výboru SLH 
a je povinen zú ast ovat se jeho jednání s právem poradního hlasu. 

 
3. Pravomoc a p sobnost sekretariátu SLH stanoví výkonný výbor SLH organiza ním 

ádem. 
 
 

lánek 18 
Územní orgány ledního hokeje 

 
1. Na území ú elov  z ízených kraj  p sobí krajský výkonný výbor SLH (dále jen „KVV“), 

který je volen na ty i roky Delegáty krajské konference SLH. 
 

- Krajská konference SLH se ídí obdobnými principy jako konference SLH. 
- Na krajské konferenci SLH jsou oprávn ni hlasovat pouze tito Delegáti:  

a) p edseda KVV, 
b) místop edseda KVV, 
c) p edseda krajské dozor í rady SLH, 
d) jeden Delegát za každý lenský klub p sobící na území p íslušného kraje a 

ú astnící se mistrovské Sout že ízené jakýmkoliv KVV (pro tyto ú ely se 
rozumí v etn  Sout že „Liga mladších a starších žák “),  

e) jeden Delegát za každý ú elov  z ízený okres na území p íslušného kraje, 
zvolený na okresní konferenci SLH konané p ed krajskou konferencí SLH. 

- Pro ú ely za azení lenských klub  pod jednotlivé Sout že dle písm. d) tohoto 
odstavce je rozhodující, zda lenský klub ke dni konání krajské konference SLH 
spl uje veškeré pro ú ast jeho družstva v dané Sout ži stanovené podmínky, které 
byl lenský klub povinen dle p íslušných p edpis  SLH a rozhodnutí p íslušného 
ídícího orgánu Sout že do tohoto dne splnit. Koná-li se krajská konference SLH 

v období od 1. 5. do 15. 9. sezóny, je právo lenského klubu vyslat na krajskou 
konferenci SLH svého Delegáta navíc podmín no též ú astí jakéhokoliv družstva 
tohoto lenského klubu v jakékoliv mistrovské Sout ži organizované a ízené 

SLH nebo z jeho pov ení jinou osobou v sezón  bezprost edn  p edcházející 
konání krajské konference SLH.   

- KVV je složen z p edsedy a šesti len  s tím, že volbu místop edsedy provede 
nov  zvolený KVV na svém prvním zasedání bezprost edn  po svém zvolení. 
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- V p ípad  jednání, které je neslu itelné se zájmy SLH, stejn  jako v p ípad  
pasivního výkonu funkce v KVV, m že být p íslušný len KVV bez výjimky 
odvolán z funkce. K odvolání je pot ebný souhlas dvout etinové v tšiny všech 
len  KVV. 

- V p ípad  ukon ení innosti v KVV n kterého z jeho len , rozhodne o kooptaci 
KVV. 

- Jednání KVV je usnášeníschopné p i p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny jeho len . 
P i hlasování je p ijat návrh, pro který hlasuje nadpolovi ní v tšina všech len  
KVV. 

- Každý len KVV je pov en ízením odborné komise a je jeho pravomocí si k sob  
navrhnout její leny. Složení komise jako celek pak schvaluje KVV. 

- Krajská dozor í rada SLH je stálým orgánem mezi krajskými konferencemi 
SLH provád jícím nezávislý dozor nad majetkovým a finan ním hospoda ením 

KVV i nad dodržováním stanov SLH a obecn  platných norem. Je složena 
z odborník  volených krajskou konferencí SLH na dobu ty  let. Krajská dozor í 
rada SLH se skládá z p edsedy a dvou len . Hlavní úkoly krajské dozor í rady 

SLH jsou totožné s hlavními úkoly dozor í rady SLH uvedenými v odst. 2. až 4. 
lánku 15 t chto stanov, a to v rozsahu krajské p sobnosti. 

- Pro up esn ní dalších zde neuvedených skute ností se práce KVV i jeho 
odborných komisí ídí statutem KVV schváleným výkonným výborem SLH. 

 
2. Na území ú elov  z ízených okres  p sobí okresní výkonný výbor SLH (dále jen 

„OVV“), který je volen na ty i roky Delegáty okresní konference SLH. 
 

- Okresní konference SLH se ídí obdobnými principy jako konference SLH. 
- Na okresní konferenci SLH jsou oprávn ni hlasovat pouze tito Delegáti:  

a) p edseda OVV, 
b) místop edseda OVV, 
c) p edseda okresní dozor í rady SLH, 
d) jeden Delegát za každý lenský klub p sobící na území p íslušného okresu a 

ú astnící se mistrovské Sout že ízené jakýmkoliv OVV. 
- Pro ú ely za azení lenských klub  pod jednotlivé Sout že dle písm. d) tohoto 

odstavce je rozhodující, zda lenský klub ke dni konání okresní konference SLH 
spl uje veškeré pro ú ast jeho družstva v dané Sout ži stanovené podmínky, které 
byl lenský klub povinen dle p íslušných p edpis  SLH a rozhodnutí p íslušného 
ídícího orgánu Sout že do tohoto dne splnit. Koná-li se okresní konference SLH 

v období od 1. 5. do 15. 9. sezóny, je právo lenského klubu vyslat na okresní 
konferenci SLH svého Delegáta navíc podmín no též ú astí jakéhokoliv družstva 
tohoto lenského klubu v jakékoliv mistrovské Sout ži organizované a ízené 

SLH nebo z jeho pov ení jinou osobou v sezón  bezprost edn  p edcházející 
konání okresní konference SLH. 

- OVV je složen z p edsedy a dvou nebo ty  len  s tím, že volbu místop edsedy 
provede nov  zvolený OVV na svém prvním zasedání bezprost edn  po svém 
zvolení. 

- V p ípad  jednání, které je neslu itelné se zájmy SLH, stejn  jako v p ípad  
pasivního výkonu funkce v OVV, m že být p íslušný len OVV bez výjimky 
odvolán z funkce. K odvolání je pot ebný souhlas dvout etinové v tšiny všech 
len  OVV. 

- V p ípad  ukon ení innosti v OVV n kterého z jeho len , rozhodne o kooptaci 
OVV. 
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- Jednání OVV je usnášeníschopné p i p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny jeho len . 
P i hlasování je p ijat návrh, pro který hlasuje nadpolovi ní v tšina všech len  
OVV. 

- Každý len OVV je pov en ízením odborné komise a je jeho pravomocí si k sob  
navrhnout její leny. Složení komise jako celek pak schvaluje OVV. 

- Okresní dozor í rada SLH je stálým orgánem mezi okresními konferencemi 
SLH provád jícím nezávislý dozor nad majetkovým a finan ním hospoda ením 

OVV i nad dodržováním stanov SLH a obecn  platných norem. Je složena 
z p edsedy a dvou len , kte í jsou voleni okresní konferencí SLH na dobu ty  
let. 

- Pro up esn ní dalších zde neuvedených skute ností se práce OVV i jeho 
odborných komisí ídí statutem OVV schváleným KVV. 

 
 

ÁST IV. 
PRÁVNÍ OSOBNOST A HOSPODA ENÍ SLH 

 
 

lánek 19 
Právní osobnost 

 
1. SLH je právnickou osobou charakteru spolku s vlastní právní osobností. 
 
2. Statutárním orgánem SLH je výkonný výbor SLH. Za SLH jedná navenek prezident 

SLH, viceprezidenti SLH a generální sekretá  SLH, a to každý z nich samostatn . 
 
3. K podepisování dokument , písemností a listin za SLH je oprávn n prezident SLH, 

viceprezidenti SLH a generální sekretá  SLH. 
 
4. Výkonný výbor SLH stanovuje rozsah podpisového práva dalších len  výkonného 

výboru SLH a profesionálních pracovník  sekretariátu. 
 
 

lánek 20 
Majetek SLH a zdroje p íjm  

 
1. Majetek SLH tvo í hmotný majetek, pohledávky, majetková práva a smluvn  vázaný 

duševní a fyzický potenciál. 
 
2. Zdrojem p íjm  SLH jsou: 

a) p íjmy z innosti reprezenta ních družstev R doma a v zahrani í, 
b) p íjmy ze získaných státních dotací, p íp. dotací od jiných organizací a úst edních 

zdroj , 
c) p íjmy z hospodá ských aktivit SLH, 
d) p íjmy z poplatk , postih  a z odvod , 
e) p íjmy z reklamních a sponzorských smluv, 
f) dary, 
g) úv ry poskytnuté bankou, 
h) úroky z uloženého kapitálu a termínovaných vklad , 
i) výnosy z podílnictví v jiných organizacích, 
j) jiné p íjmy. 



16 2016-06-18 Stanovy

 
 

lánek 21 
Finan ní hospoda ení 

 
1. SLH hospoda í na základ  schváleného ro ního rozpo tu. 
 
2. SLH pracuje dle zásady vyrovnaného rozpo tu. Pouze v nutných p ípadech pro ešení 

„p echodn  nep íznivé“ ekonomické situace SLH m že výkonný výbor SLH použít 
bankovní úv r. 

 
3. SLH zodpovídá za vedení ú etnictví dle obecn  platných p edpis  R. Sestavuje 

a p edkládá da ová p iznání a ú etní evidence stanovené pro právnické osoby. 
 
 

lánek 22 
Zájmová sdružení 

 
1. V rámci SLH mohou vyvíjet innost zájmová sdružení, která mohou hájit zájmy len  

SLH, rozhod ích, trenér , hrá , pop . dalších zájmových skupin. 
 
2. Tato sdružení mohou mít svoji vlastní právní osobnost. Jejich vztahy k orgán m SLH 

upravují samostatné vzájemné smlouvy i dohody. 
 
 

ÁST V. 
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 

 
1. Závazný výklad ád , p edpis  a zvláštních na ízení provádí výkonný výbor SLH. 
2. Tyto stanovy nabyly ú innosti schválením na konferenci SLH konané dne 18. 6. 2016. 
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ÁST I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
lánek 101 

Sout žní a disciplinární ád eského svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „SD “) je závazný    
pro eský svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ SLH“ nebo „Svaz“), všechny oddíly a kluby 
ledního hokeje a sledge hokeje (dále také jako „Klub“), sdružení klub , hrá e a hrá ky (dále také jako 
„Hrá “), trenéry a trenérky (dále také jako „Trenér“), rozhod í Svazu (dále také jako „Rozhod í“) 
a funkcioná e Svazu a Klub . 
 

lánek 102 

Výklad sout žního a disciplinárního ádu, jeho zm ny a dopl ky provádí výhradn  výkonný výbor 
SLH (dále také jako „VV SLH“). V od vodn ných p ípadech je VV SLH oprávn n ud lit 

výjimku z ustanovení SD .  
 

lánek 103 

Zm ny, úpravy a dopl ky provedené VV SLH podléhají schválení nejbližší konferenci SLH. 
 

lánek 104 

Tento „Sout žní a disciplinární ád SLH“ byl schválen konferencí SLH dne 20. 6. 2020 s platností  
a ú inností od 20. 6. 2020 a p ípadn  následn  m n n a dopl ován VV SLH. 
 

ÁST II. 

ORGANIZACE SOUT ŽÍ 

ízení sout ží 
lánek 201 

1. V ledním hokeji se v eské republice organizují mistrovské a nemistrovské, dlouhodobé 
a krátkodobé sout že.  
 

2. Pod pojmem mistrovské sout že se rozumí sout že, ve kterých se ud luje titul "mistr"            
nebo "p eborník" p íslušné v kové kategorie a území, a dále dlouhodobé sout že, které organizují 
ídící orgány Svazu. Všechny ostatní sout že se považují za nemistrovské. 

 
lánek 202 

1. Sout že organizují a ídí VV SLH, krajské výkonné výbory SLH (dále také jako „KVV 
SLH“), okresní výkonné výbory SLH (dále také jako „OVV SLH“), Kluby nebo jejich 

sdružení (dále také jako " ídící orgán sout že"). Tyto ídící orgány sout ží ve své p sobnosti 
rozhodují o struktu e a hracím systému sout že, kterou ídí.  
 

2. ídící orgán sout že vydává nejmén  jeden m síc p ed zahájením sout že rozpis/herní ád 
dlouhodobé sout že nebo propozice krátkodobé sout že v etn  termín  utkání.  

 
3. ídící orgán sout že schvaluje výsledky sout ží. 
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Za azování družstev do sout ží 
lánek 203 

1. Podmínky pro ú ast družstva v mistrovské sout ži stanovuje ídící orgán sout že. Mezi základní 
podmínky ú asti v sout ži pat í: 

 
a) právo ú asti v sout ži ( l. 208 až 213 SD ), 
 
b) územní p íslušnost Klubu k ídícímu orgánu sout že; pokud se v tšina Klub  v nejvyšší 

krajské sout ži nedohodne na spole né sout ži, KVV SLH umožní t mto Klub m start 
v nejvyšší sout ži jiných kraj , 

 
c) p ihláška družstva Klubu do sout že podaná v ídícím orgánem sout že stanoveném termínu    

a zn ní a se stanovenými p ílohami (dále také jako „P ihláška“). 
 

lánek 204 

1. Za Klub se považuje subjekt, který je lenem SLH a který má zvláštní registra ní íslo, které 
p id luje SLH. 
 

2. Za Klub m že být považováno i sdružení nebo faktická spolupráce dvou subjekt , které spole n  
provozují lední hokej nebo sledge hokej, p i emž spole né provozování ledního hokeje a sledge 
hokeje musí být vykonáváno pod názvem, ze kterého se spole né provozování ledního hokeje nebo 
sledge hokeje P ihláškou podává a musí být provozováno v rámci jednoho m sta. Není p ípustné, 
aby v rámci Klubu p sobily subjekty, které mají r zná registra ní ísla dle odst. 1. tohoto lánku. 
Subjekty p sobí pod jedním registra ním íslem dle odst. 1. tohoto lánku.  

 
3. Pokud je Klub složen ze dvou subjekt  dle odst. 2. tohoto lánku, musí p ed za átkem sout že 

doru it oba subjekty spole n  s P ihláškou prohlášení datované nejd íve 1. 5. sezóny, na kterou se 
P ihláška podává, p i emž sezónou se rozumí období od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího 
(dále také jako „Sezóna“), ve kterém ur í: 

 
a) dobu spolupráce, a to alespo  na Sezónu, na kterou se P ihláška podává, 
b) komu z nich sv d í v p íslušné Sezón  registra ní práva na Hrá e v sout ži, 
c) komu z nich sv d í v p íslušné Sezón  právo ú asti v sout ži 
 
(dále také jako „Prohlášení“). 
 

4. V i ídícímu orgánu sout že je Prohlášení závazné na celou Sezónu, na kterou se P ihláška, jejíž 
p ílohou Prohlášení je, podává, a Prohlášení b hem této Sezóny nelze odvolat ani jinak zrušit. Na 
vyzvání ídícího orgánu sout že je Klub povinen tvrzení uvedená v P ihlášce doložit. 
 

5. Po skon ení p íslušné Sezóny sv d í práva uvedená pod písm. b) a c) odst. 3. tohoto lánku 
subjektu, který má p id leno registra ní íslo dle odst. 1. tohoto lánku. 

 
lánek 205 

1. ídící orgán sout že m že stanovit ekonomické, sportovní a organiza ní podmínky ú asti družstva 
v sout ži v etn  podmínek vztahujících se ke kvalit  zimních stadion .  
 

2. ídící orgán sout že m že dále stanovit jako podmínku ú asti družstva v sout ži pen žní vklad. 
Tento pen žní vklad propadá ve prosp ch ídícího orgánu sout že, pokud družstvo vystoupí        
ze sout že po vydání rozpisu/herního ádu sout že nebo je z ú asti v sout ži vylou eno. Z tohoto 
vkladu jsou hrazeny finan ní pokuty uložené ídícím orgánem sout že i jeho komisemi          
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nebo inovníky Klubu, vklady p i námitkách nebo odvolacím ízení a náhrady vzniklých škod 
ostatním Klub m zp sobených Klubem. Vklad celý nebo snížený o výše uvedené ástky vrátí 

ídící orgán sout že Klubu do jednoho m síce od skon ení p íslušné sout že, nedošlo-li 
k propadnutí vkladu dle v ty druhé tohoto odstavce. 

 
lánek 206 

ídící orgán sout že m že jako podmínku ú asti družstva v sout ži stanovit startovné. Startovné se 
použije na áste né krytí náklad  organizace p íslušné sout že. Startovné se hradí spole n  
s P ihláškou. Nezú astní-li se družstvo sout že nebo vystoupí-li ze sout že nebo je z ú asti v sout ži 
vylou eno, startovné se nevrací. 
 

lánek 207 
1. ídící orgán sout že má právo neza adit do sout že nebo vylou it z ú asti v sout ži družstvo, které 

neplní nebo porušuje Stanovy a ády SLH v platném zn ní nebo své povinnosti stanovené 
ídícím orgánem sout že, nebo které nesplní i neplní podmínky ú asti družstva v p íslušné 

sout ži dle l. 203 až 206 SD . 
 

2. ídící orgán sout že má právo na zastavení p estup  a hostování Klubu, pokud je prokázáno, že 
tento má nesplacené závazky v i hokejovým subjekt m, tj. SLH, PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., 
Asociaci profesionálních klub  ledního hokeje (dále také jako „APK LH“), Klub m, Hrá m        
a Trenér m. 

Právo ú asti v sout ži 
lánek 208 

Právo ú asti v sout ži získá Klub umíst ním v p edcházejícím ro níku p íslušné sout že, postupem 
z nižší sout že nebo p evedením práva ú asti v sout ži v souladu s l. 209 až 213 SD . 
 

lánek 209 
Jestliže se subjekt, který je Klubem dle odst. 1. l. 204 SD , rozd lí na dva nebo více subjekt , z nichž 
jeden je Klubem dle odst. 1. l. 204 SD , veškerá práva a veškeré povinnosti vyplývající z lenství 
Klubu v SLH i nadále náleží tomuto subjektu. 
 

lánek 210 
Dojde-li ke slou ení Klub  majících sídlo ve stejném m st  nebo obci, p edloží Kluby smlouvu, ve 
které bude jasn  definován nástupnický klub a skute nost, že na n j p echázejí veškerá práva 
a závazky zanikajícího Klubu. 
 

lánek 211 
1. Klub m že p enechat právo ú asti v sout ži jinému Klubu. Toto právo nem že Klub uplatnit 

v období od 1. 1. do konce Sezóny. Za p enechání práva ú asti v sout ži oznámené do 31.5. 
Sezóny uhradí Klub, který právo p evzal, ídícímu orgánu sout že p i p enechání: 
 

a) extraligy senior   500 000 K  
b) I. ligy  200 000 K  
c) II. ligy    50 000 K  
d) juniorské ligy akademií, extraligy junior     50 000 K  
e) extraligy dorostu    25 000 K  
f) ligy junior     20 000 K  
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g) ligy dorostu    10 000 K  
h) žákovské ligy      5 000 K  
i) ligy žen      5 000 K  
j) krajského p eboru senior       3 000 K  
k) krajského p eboru mládeže      1 000 K  
l) jiných sout ží      1 000 K  

 
2. V p ípad  p enechání práva ú asti v sout ži oznámeného ídícímu orgánu sout že po 31. 5. Sezóny 

se ástky zvyšují o 100 %. 
 

3. ídící orgán sout že m že Klubu schválit p enechání práva ú asti v sout ži jinému Klubu, pokud 
je prokázáno, že p enechávající Klub nemá žádné závazky v i hokejovým subjekt m, tj. SLH, 
PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., APK LH, Klub m, Hrá m a Trenér m. Závazné prohlášení toto 
deklarující podepíše osoba oprávn ná jednat za p enechávající Klub s tím, že sou asn  podepíše 
prohlášení, že osobn  ru í za veškeré závazky v i hokejovým subjekt m. 

 
lánek 212 

Uvoln né právo ú asti v sout ži nebo nové právo ú asti v sout ži obsadí ídící orgán sout že           
p i dodržení tohoto po adí: 

 
a) snížením po tu sestupujících, 
b) zvýšením po tu postupujících, 
c) p enecháním práva ú asti v sout ži jinému Klubu. 

 
lánek 213 

Právo ú asti v sout ži dle l. 209 až 213 SD  schvaluje ídící orgán sout že. 

Postupy a sestupy 
lánek 214 

1. Ustanovení o postupech a sestupech musí být uvedeno v rozpisu/herním ádu sout ží. 
 

2. Vít z sout že má právo postupu do vyšší sout že nebo do kvalifikace o tuto sout ž. Po et 
sestupujících nebo postupujících se proti rozpisu/hernímu ádu sout že upraví v návaznosti          
na sestup z vyšší sout že, p ípadn  postup i za azení do sout že vyšší. 

 
lánek 215 

1. Dv  nebo více družstev stejného Klubu nemohou hrát ve stejné mistrovské sout ži. V p ípad , že 
by k tomu m lo dojít, postupuje se takto: 

 
a) jestliže si "B" družstvo vybojovalo postup do stejné sout že, v níž je "A" družstvo, nebude mu 

právo ú asti v sout ži p iznáno a místo n ho postoupí družstvo na dalším míst  tabulky, které 
spl uje stanovené podmínky, 

b) sestoupí-li z vyšší sout že "A" družstvo do sout že, v níž hraje "B" družstvo, bude "B" družstvo 
p e azeno do nejbližší nižší sout že bez ohledu na své umíst ní a upraví se po et jiných 
sestupujících, 

c) jestliže by k ú asti "A" i "B" družstva m lo dojít p evodem práva ú asti v sout ži, ídící orgán 
sout že takový p evod neschválí. 
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lánek 216 

ídící orgán sout že m že výjime n  povolit start více družstev jednoho Klubu v téže sout ži, za 
podmínek stanovených ídícím orgánem sout že. 

V kové kategorie 
lánek 217 

1. V kové kategorie jsou: 
 

a) kategorie 2. t íd - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 7. 
rok v ku, a mladší; 

b) kategorie 3. t íd - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 8. 
rok v ku; 

c) kategorie 4. t íd - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 9. 
rok v ku; 

d) kategorie 5. t íd - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 10. 
rok v ku; 

e) kategorie mladších žák  - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i 
dovrší 11. a 12. rok v ku; 

f) kategorie starších žák  - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i 
dovrší 13. a 14. rok v ku; 

g) kategorie dorostu - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 
15. a 16. rok v ku; 

h) kategorie junior  - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 
17. až 19. rok v ku; 

i) kategorie senior  - Hrá i, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 
20. rok v ku, a starší. 

 
2. ídící orgán sout že m že ve v kových kategoriích dle písm. a) až d) odst. 1. tohoto lánku 

rozhodnout o organizaci spole né sout že pro dv  bezprost edn  na sebe navazující v kové 
kategorie. 

 
lánek 218 

Dívkám a ženám je povolen start v chlapeckých sout žích o jednu v kovou kategorii níže, nejvíce však 
o t i ro níky níže. 
 

lánek 219 

1. Vysp lým a dob e trénovaným Hrá m m že Klub umožnit start o jednu v kovou kategorii výše. 
Hrá m, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 16. rok v ku, m že Klub 
umožnit též start ve v kové kategorii senior . Protokol o souhlasu se startem Hrá e ve vyšší 
v kové kategorii potvrzují Hrá  (u nezletilých Hrá  rodi  nebo jiný zákonný zástupce), léka  
a Klub. 
  

2. V kov  mladší Hrá  musí být v zápise o utkání ozna en písmenem: P (p ípravka), MŽ (mladší 
žák), SŽ (starší žák), D (dorostenec), J (junior). 

 
lánek 220 

Má-li Klub v sout žích jedné v kové kategorie dv  družstva, Hrá , který v p íslušné Sezón  hrál dle 
odst. 2. l. 327 SD  v 50% utkání za "A" družstvo, nem že již v této Sezón  nastoupit za 
"B" družstvo. 
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lánek 221 

Jestliže má Klub v sout žích stejné v kové kategorie i "C" družstvo, postupuje se analogicky dle 
l. 220 SD  pro "B" a "C" družstvo. 

Seznamy Hrá  
lánek 222 

ídící orgán sout že má právo na ídit p edkládání seznam  Hrá  družstev (dále také jako „Seznam 
Hrá “) a stanovit jejich obsah a zp sob p edkládání. 

 
ÁST III. 

ORGANIZACE UTKÁNÍ 

Termín a místo utkání 
lánek 301 

Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu/herním ádu sout že a jsou závazné pro všechny ú astníky 
sout že. 
 

lánek 302 

ídící orgán sout že upraví zp sob a termín hlášení utkání v rozpise/herním ádu sout ží. 
 

lánek 303 

Kluby mohou sehrát utkání ze závažných d vod  i mimo p vodní termín, jestliže jejich dohodu 
schválí ídící orgán sout že. 
 

lánek 304 

Kluby mohou sehrát utkání po vzájemné dohod  v obráceném po adí, p i dodržení termínu utkání, tj. 
p evzetím po adatelství, jestliže jejich dohodu schválí ídící orgán sout že. V takové dohod  sou asn  
stanoví po adatelství v dalších vzájemných utkáních sout že. 
 

lánek 305 

Nem že-li být utkání sehráno nebo dokon eno z vyšší moci, je povinností družstev se okamžit , 
nejpozd ji do 48 hodin, dohodnout na novém termínu a v této lh t  tuto dohodu p edložit ídícímu 
orgánu sout že ke schválení. 
 

lánek 306 

Nedojde-li k dohod  Klub  o termínu utkání nebo dojde-li ke spor m o místo i termín utkání, m že 
ídící orgán sout že termín, místo a p ípadn  další podmínky utkání stanovit svým na ízením. ídící 

orgán sout že m že svým na ízením stanovit jednotný za átek utkání téže sout že v zájmu její 
regulérnosti. 
 

lánek 307 
1. Utkání se hrají jen na h ištích vyhovujícím pravidl m ledního hokeje v platném zn ní (dále také 

jako „Pravidla ledního hokeje“).  
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2. ídící orgán sout že m že v rozpisu/herním ádu sout ží stanovit, že se utkání mohou konat jen na 
h ištích p edem schválených ídícím orgánem sout že.  

 
3. Klub je povinen v P ihlášce uvést, na kterém h išti nebo h ištích bude hrát svá domácí utkání, tj. 

utkání, u nichž je jeho družstvo v rozlosování dlouhodobé sout že uvedeno na prvním míst  (dále 
také jako „Domácí utkání“). 

 
lánek 308 

Utkání dlouhodobých mistrovských sout ží se hrají na h ištích v eské republice. K uskute n ní 
utkání dlouhodobé mistrovské sout že mimo eskou republiku je t eba souhlasu soupe e a ídícího 
orgánu sout že. 
 

lánek 309 

Nem že-li družstvo Klubu odehrát Domácí utkání na p edem oznámeném h išti (nap . z d vodu 
nezp sobilosti h išt , uvedení h išt  mimo provoz, nedostatku provozních hodin apod.), m že p i 
dodržení ostatních ustanovení SD  s p edchozím souhlasem ídícího orgánu sout že toto utkání 
p eložit na jiné h išt . Bude-li však vzdálenost takového h išt  od soupe ova h išt  více než o t etinu 
v tší než vzdálenost do místa, kde družstvo Klubu Domácí utkání hraje podle P ihlášky i 
rozpisu/herního ádu sout že, je k p eložení utkání t eba též souhlasu soupe e. 
 

lánek 310 

Rozhodnutí o zp sobilosti hrací plochy p ísluší výhradn  Rozhod ím. 
 

lánek 311 

1. Stane-li se h išt  bezprost edn  p ed utkáním nebo v pr b hu utkání nezp sobilé k zahájení     
nebo pokra ování utkání (nap . pro sn žení, déš , mlhu, poruchu technického za ízení apod.), 
Rozhod í na ídí odstran ní závad. K tomu m že za átek utkání odložit až o 1 hodinu nebo utkání 
až na dobu 1 hodiny p erušit. 
  

2. Nedojde-li ve stanovené lh t  k odstran ní závad a je-li z ejmé, že se tak nestane ani v nejbližších 
chvílích, Rozhod í utkání nezahájí nebo p ed asn  ukon í pro nezp sobilost hrací plochy dle 
l. 339 SD .  

 
3. P i rozhodování o zp sobilosti h išt  musí mít Rozhod í na z eteli p edevším regulérnost utkání 

a zdraví Hrá , sou asn  však vy erpat v sou innosti s po ádajícím Klubem všechny možnosti 
k uvedení h išt  do ádného stavu. 

Povinnosti Klubu 
lánek 312 

1. Klub odpovídá zejména za: 
 

a) ú ast družstev v sout žích podle P ihlášky, 
b) zdravotní zp sobilost Hrá . 

 
2. Kluby hrají sout že na vlastní náklady, pokud jiné p edpisy SLH nebo rozpis/herní ád sout že 

nestanoví jinak. 
 

3. Klub je povinen zajistit, aby jeho p íznivci na stadionu, na kterém se hraje utkání: 
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a) se nedopustili hanlivého, pohoršujícího, urážlivého, provokujícího, zesm š ujícího nebo 
ponižujícího posunku, gesta, pok iku nebo jiného nesportovního jednání v i jakémukoliv 
lenovi družstva, tj. Hrá i i funkcioná i družstva, Rozhod ímu i jakékoliv jiné osob , 

zp sobilého poškodit dobré jméno a zájmy eského hokeje,  
b) nevnesli do prostor stadionu ani zde nepoužili zbran , pyrotechniku i jiné p edm ty ohrožující 

bezpe nost a zdraví, 
c) se nedopustili výtržnosti, nevyprovokovali poty ku, nedopustili se fyzického napadení nebo 

pokusu o takové jednání, 
d) nevnikli na ledovou plochu, do šatny hrá , šatny Rozhod ích, na hrá skou lavici, na trestnou 

lavici, nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované osoby a zástupce ídícího orgánu 
sout že, 

e) se nedopustili vhazování p edm t  na ledovou plochu, 
f) se nedopustili fyzického napadení lena družstva, Rozhod ího, delegované osoby nebo zástupce 

ídícího orgánu sout že, 
g) se nedopustili jakéhokoliv projevu hanobícího n který národ, n kterou rasu nebo etnickou 

skupinu, nebo jednotlivce i skupinu osob pro jejich skute nou nebo domn lou rasu, p íslušnost 
k etnické skupin , národnost, politické p esv d ení, náboženské vyznání i sexuální orientaci. 

Povinnosti po ádajícího Klubu 
lánek 313 

1. Po ádajícím Klubem je Klub, jehož družstvo je v rozlosování dlouhodobé sout že u konkrétního 
utkání uvedeno na prvním míst . V krátkodobé sout ži je po ádající Klub uveden v propozicích 
této sout že.  
 

2. Po ádající Klub odpovídá za zajišt ní a p ípravu utkání, regulérní pr b h utkání a bezpe nost 
všech jeho ú astník . 

 
lánek 314 

Po ádající Klub je povinen: 
 
a) hlásit termín utkání dle l. 302 SD  a po ádat utkání na h išti vyhovujícím Pravidl m ledního 

hokeje ádn  ozna eném a vybaveném, 
b) zajistit odpovídající podmínky pro innost družstev a Rozhod ích na utkání, zejména vybavené, 

vytáp né a uzamykatelné šatny, sociální za ízení a sprchy, 
c) mít k dispozici dostate né vybavení k utkání (puky, stopky, nezbytnou výpo etní techniku 

v p ípad  zpracování zápisu o utkání zp sobem dle písm. a) odst. 2. l. 326 SD  apod.), 
d) zajistit podmínky pro innost zástupc  ídícího orgánu sout že a jeho komisí, zejména          

pro delegáta utkání a pracovníky pov ené dopingovou kontrolou, 
e) zajistit nezbytné vybavení pro první pomoc a telefon, kterým je kdykoliv možno p ivolat 

rychlou léka skou pomoc, a dále zdravotnickou službu, p i emž jméno, p íjmení a bydlišt  
fyzické osoby, p ípadn  název a sídlo právnické osoby, provád jící výkon zdravotnické služby 
je po ádající Klub povinen uvést v zápise o utkání, 

f) zajistit Hrá m obou družstev a Rozhod ím v p estávkách a po utkání nealkoholické nápoje, 
g) vhodnou formou informovat ve ejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli informováni 

o družstvech, p ípadn  Klubech, sout ži apod., 
h) zajistit podmínky pro práci sd lovacích prost edk , 
i) hlásit výsledek utkání zp sobem stanoveným v rozpisu/herním ádu sout že. 

 
lánek 315 

1. K udržení po ádku p i utkání je po ádající Klub povinen zajistit po adatelskou službu v rozsahu 
p im eném úrovni sout že, po tu divák  a jejím úkol m. 
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2. innost po adatelské služby ídí hlavní po adatel utkání a zástupce hlavního po adatele utkání, 

kte í musí být viditeln  ozna eni nápisem "Hlavní po adatel" a "Zástupce hlavního po adatele". 
Ostatní po adatelé jsou ozna eni odpovídajícím zp sobem (páskou, vestou, jednotným oble ením 
apod.). Jméno, p íjmení a bydlišt  hlavního po adatele je po ádající Klub povinen uvést v zápise 
o utkání. Hlavní po adatel se ohlásí p ed utkáním Rozhod ím, seznámí je se stavem zajišt ní utkání 
a oznámí své stanovišt  v pr b hu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní po adatel i jeho zástupce 
k dispozici Rozhod ím a zástupc m družstev a na jejich požádání u iní opat ení k zajišt ní 
po ádku a bezpe nosti ú astník  utkání. 

 
lánek 316 

Po ádající Klub je dále povinen: 
 

a) zajistit po ádek na stadionu a bezpe nost ú astník  utkání, 
b) p ijmout dostate ná opat ení k tomu, aby nedošlo k hanlivým, pohoršujícím, urážlivým, 

provokujícím, zesm š ujícím nebo ponižujícím posunk m, gest m, pok ik m nebo jiným 
nesportovním jednáním jednotlivc  i skupin osob v i len m družstev, Rozhod ím, i 
jakýmkoliv jiným osobám, zp sobilým poškodit dobré jméno a zájmy eského hokeje, a proti 
takovému jednání adekvátním zp sobem, bez zbyte ného odkladu a ú inn  zasáhnout, 

c) p ijmout dostate ná opat ení k tomu, aby nedošlo ze strany jednotlivce i skupiny osob 
k jakýmkoliv projev m hanobícím n který národ, n kterou rasu nebo etnickou skupinu, nebo 
jednotlivce i skupinu osob pro jejich skute nou nebo domn lou rasu, p íslušnost k etnické 
skupin , národnost, politické p esv d ení, náboženské vyznání i sexuální orientaci, a proti 
takovému jednání adekvátním zp sobem, bez zbyte ného odkladu a ú inn  zasáhnout, 

d) zajistit spln ní p íkaz  zástupc  ídícího orgánu sout že, Rozhod ích a policie, 
e) zajistit, aby p ed utkáním, v pr b hu utkání, o p estávkách ani bezprost edn  po utkání 

nevstupoval na ledovou plochu nikdo krom  Hrá , Rozhod ích, léka e, zdravotník  a jiných 
k tomu oprávn ných osob, 

f) zajistit, aby p ed utkáním, v pr b hu utkání, o p estávkách a po utkání nevstupoval na hrá ské 
lavice, trestné lavice, do šaten Hrá  nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované osoby 
a zástupce ídícího orgánu sout že nikdo krom  len  družstev a jiných k tomu oprávn ných 
osob, 

g) zajistit, aby p ed utkáním, v pr b hu utkání, o p estávkách ani po skon ení utkání nevstupoval 
do šatny Rozhod ích nikdo krom  Rozhod ích, zapisovatele, delegovaného zástupce ídícího 
orgánu sout že, vedoucích družstev (p ed a po utkání) a osob, kterým to Rozhod í výslovn  
dovolí; k tomu ur í stálou službu u šatny Rozhod ích, která do šatny nevpustí nikoho bez 
svolení Rozhod ích, 

h) zajistit podmínky pro innost pomocných Rozhod ích, 
i) zajistit, aby do hledišt  byly vpušt ny jen osoby v maximálním množství kapacity stadionu, 
j) zajistit, aby do stadionu nebyly vpušt ny, pop ípad  aby byly zjišt ny a vyvedeny osoby pod 

vlivem alkoholu i jiných omamných látek, osoby se zbran mi, pyrotechnikou, i jinými 
p edm ty ohrožujícími bezpe nost a zdraví osob a osoby, které svým chováním narušují 
bezpe nost ostatních ú astník  utkání, 

k) zjistit jména výtržník  a ohlásit je Rozhod ím, policii, p ípadn  p ivolat policii, 
l) zajistit stálou p ipravenost zdravotnického za ízení a vybavení a prostor k ošet ení a první 

pomoci, 
m) p i zran ní, u kterého neposta í ošet ení prost edky a zdravotníky na stadionu, okamžit  p ivolat 

rychlou léka skou pomoc, 
n) zajistit, aby osobní a cenné v ci v etn  dopravních prost edk  družstev, len  družstev, 

Rozhod ích a zástupc  ídícího orgánu sout že nebyly odcizeny i poškozeny; k tomu jsou 
jejich majitelé povinni je na vyzvání hlavního po adatele uložit nebo odstavit na místo ur ené 
po adatelskou službou, 
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o) zajistit bezpe ný odchod a odjezd len  družstev, Rozhod ích a zástupc  ídícího orgánu 
sout že po utkání jak v areálu stadionu, tak v jeho blízkosti. 

Povinnosti družstev 
lánek 317 

Družstva jsou povinna zejména: 
 
a) dostavit se k utkání, 
b) nastoupit ve stanovenou dobu, v od vodn ných p ípadech do skon ení ekací doby, na h išt  

ve stanoveném po tu Hrá . 
 

lánek 318 

1. Stanoveným po tem Hrá  se rozumí: 
 

a) minimáln  1, maximáln  2 branká i a 
b) minimáln  10, maximáln  20 Hrá  do pole. 

 
2. Pro sout ž minihokeje po ty Hrá  stanoví pravidla minihokeje. 

Náležitosti a povinnosti len  družstev 
lánek 319 

Hrá  do 18 let nesmí v jednom dni sehrát více než jedno mistrovské utkání, krom  turnajových. 
 

lánek 320 

Hrá  v utkání m že hrát pouze tehdy, je-li: 
a) Rozhod ímu p íslušného utkání p edložen platný hrá ský pr kaz Hrá e, 
b) Hrá  oprávn n v souladu s p edpisy SLH hrát za družstvo p íslušného Klubu, 
c) prost ednictvím registra ního systému provozovaného SLH na adrese webové stránky 

www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registra ní systém“) za Hrá e uhrazen poplatek 
za oprávn ní startovat v sout žích SLH. 

 
lánek 321 

Hrá ský pr kaz Hrá e nem že být nahrazen jiným dokladem krom  ustanovení l. 322 SD . 
 

lánek 322 

1. Dostaví-li se celé družstvo bez hrá ských pr kaz  Hrá , oznámí to Rozhod ímu utkání a ten 
zajistí uvedení této skute nosti do zápisu o utkání zárove  s d vodem, pro  nebyly hrá ské 
pr kazy Hrá  celého družstva p edloženy. U všech Hrá  tohoto družstva provede Rozhod í 
kontrolu totožnosti dle písm. b) a c) l. 330 SD . Klub, jehož Hrá i nastoupí k utkání bez 
hrá ských pr kaz , p edloží je bud' v pr b hu utkání nebo bezprost edn  po jeho skon ení 
Rozhod ím, nebo je p edloží nejpozd ji druhý pracovní den po utkání ídícímu orgánu sout že. 
Nem že-li Klub hrá ské pr kazy Hrá  p edložit proto, že byly nap . zni eny, ztraceny nebo 
odcizeny, p edloží ve stejné lh t  vysv tlení okolností takovéto události.  
 

2. ídící orgán sout že posoudí d vody, pro  nastoupili Hrá i bez hrá ských pr kaz , a rozhodne 
o dalších opat eních. 
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lánek 323 

Trenér družstva je povinen: 
 

a) mít na utkání platný trenérský pr kaz, a má-li Rozhod í pochybnosti o totožnosti trenéra, 
p edložit mu sv j pr kaz totožnosti,  

b) dodržovat Pravidla ledního hokeje, ády a další p edpisy SLH a rozhodnutí orgán  SLH, 
c) respektovat rozhodnutí a pokyny Rozhod ích, delegáta a ídícího orgánu sout že, 
d) dbát na káze  a po ádek ve svém družstvu a dodržování Pravidel ledního hokeje ze strany jeho 

len , 
e) chovat se p i výkonu své funkce ukázn n , nepodrývat autoritu ani jinak nenarušovat roli 

Rozhod ích, 
f) dodržovat pravidla stanovená v Etickém kodexu sportovního trenéra vydaném Unií 

profesionálních trenér  eského olympijského výboru v platném zn ní, 
g) neprop j it své jméno nebo trenérský pr kaz k fiktivnímu výkonu trenérské funkce, kdy je 

trenér oficiáln  uveden v zápise o utkání sout ží SLH, a koliv funkci trenéra v p íslušném 
utkání reáln  nevykonával. 

 

lánek 324 

Vedoucí družstva je povinen: 
 
a) mít na utkání platný funkcioná ský pr kaz, a má-li Rozhod í pochybnosti o totožnosti 

vedoucího družstva, p edložit mu sv j pr kaz totožnosti, 
b) dodržovat Pravidla ledního hokeje, ády a další p edpisy SLH a rozhodnutí orgán  SLH, 
c) respektovat rozhodnutí a pokyny Rozhod ích, delegáta a ídícího orgánu sout že, 
d) chovat se p i výkonu své funkce ukázn n , nepodrývat autoritu ani jinak nenarušovat roli 

Rozhod ích, 
e) zapsat do zápisu o utkání všechny Hrá e, Trenéry a funkcioná e družstva Klubu ú astnící se 

Utkání a p edložit platné hrá ské pr kazy t chto Hrá  , resp. Seznam Hrá  v sout žích, kde 
je taková povinnost rozpisem/herním ádem sout ží p edepsána, pr kazy t chto Trenér  a v 
sout žích, kde je taková povinnost rozpisem/herním ádem sout ží p edepsána, též pr kazy 
t chto funkcioná  Rozhod ím nejpozd ji 30 minut p ed utkáním, 

f) potvrdit p ed utkáním za použití unikátního uživatelského hesla správnost údaj  uvedených 
v zápise o utkání a oprávn nost startu Hrá  svého družstva, 

g) p edložit Rozhod ím soupisku družstva, je-li to p edepsáno SD  nebo rozpisem/herním ádem 
sout ží nebo propozicemi sout že, p ípadn  jiným na ízením ídícího orgánu sout že, 

h) dostavit se na požádání Rozhod ích nebo zástupce ídícího orgánu sout že do šatny 
Rozhod ích k odstran ní nedostatk  a kontrole údaj  v zápise o utkání, ešení mimo ádných 
situací apod., 

i) není-li p ítomen žádný kvalifikovaný Rozhod í ani delegát, zajistit ízení utkání Rozhod ími 
laiky dle l. 335 SD , 

j) po skon ení utkání p ekontrolovat své záznamy o vst elených brankách atd. s údaji uvedenými 
v zápise o utkání, sporné v ci uvést do souladu po dohod  s Rozhod ími v zápise o utkání, 

k) vzít ze zápisu o utkání na v domí uložené tresty a tuto skute nost v zápise o utkání potvrdit. 
 

lánek 325 

Hrá  je povinen: 
 
a) dodržovat Pravidla ledního hokeje, ády a další p edpisy SLH a rozhodnutí orgán  SLH, 
b) ídit se pokyny Trenéra svého družstva a respektovat rozhodnutí a pokyny Rozhod ích, 

delegáta a ídícího orgánu sout že, 
c) chovat se ukázn n , nepodrývat autoritu ani jinak nenarušovat roli Rozhod ích, 
d) d i h d h k k l i
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e) dostavit se na vyzvání pov eného funkcioná e ídícího orgánu sout že k dopingové kontrole. 
 

Zápis o utkání 
lánek 326 

1. Zápis o utkání je záznamem o pr b hu utkání, jehož náležitosti stanoví v rozpisu/herním ádu 
sout že ídící orgán sout že. 

 
2. Zápis o utkání musí být zpracován elektronicky prost ednictvím k tomu SLH ur ené aplikace 

(dále také jako „Aplikace elektronického zápisu“), a to jedním z t chto zp sob : 
 
a) zápis o utkání bude zapisovatelem utkání v pr b hu utkání zpracován elektronicky, p i emž 

po skon ení utkání a zapsání veškerých údaj  zápis o utkání potvrdí v Aplikaci 
elektronického zápisu hlavní Rozhod í a vedoucí družstev zú astn ných Klub , a to za 
použití svých unikátních uživatelských hesel, nebo 

b) zápis o utkání bude zapisovatelem utkání v pr b hu utkání zpracován ru n  v listinné 
podob , p i emž originál zápisu o utkání potvrdí hlavní Rozhod í a vedoucí družstev 
zú astn ných Klub  svými vlastnoru ními podpisy; originál zápisu o utkání obdrží hlavní 
Rozhod í a doru í jej ídícímu orgánu sout že v termínu a zp sobem stanoveným 
v rozpise/herním ádu sout že; po ádající Klub je povinen ve lh t  stanovené ídím 
orgánem sout že v rozpisu/herním ádu sout že veškeré údaje obsažené v zápisu o utkání 
p epsat do Aplikace elektronického zápisu s tím, že správnost t chto údaj  následn  potvrdí 
v Aplikaci elektronického zápisu hlavní Rozhod í za použití svého unikátního 
uživatelského hesla. 

 
3. ídící orgán sout že je v rozpisu/herním ádu sout že oprávn n stanovit, že zápisy o utkáních 

p íslušné sout že mohou být zpracovávány pouze zp sobem uvedeným pod písm. a) odst. 2. tohoto 
lánku. 

 
4. Nejpozd ji 2 hodiny p ed za átkem utkání je Klub povinen zapsat do Aplikace elektronického 

zápisu Hrá e, kte í mají za družstvo Klubu v tomto utkání nastoupit. 
 

lánek 327 

1. Do zápisu o utkání není oprávn n zaznamenávat žádné údaje nikdo krom  zapisovatele utkání a 
Rozhod ího. 

 
2. Hrá e, kte í byli zapsáni v zápise o utkání a nezasáhli do utkání, zapisovatel po konzultaci 

s vedoucím družstva v zápisu o utkání p eškrtne. Hrá  hraje v utkání, jestliže se zú astní hry nebo 
trestného st ílení nebo je mu uložen trest nebo odpykává trest za jiné Hrá e i hrá skou lavici. Do 
zápisu o utkání se zapíše i náhradní branká , je-li k dispozici. V opa ném p ípad  se ponechá druhý 
ádek volný. Dále se postupuje stejn  jako u ostatních Hrá . 

Kontrola totožnosti 
lánek 328 

Kapitánu družstva a vedoucímu družstva umožní Rozhod í nahlédnout do zápisu o utkání za ú elem 
zjišt ní jména a p íjmení kteréhokoliv Hrá e družstva soupe e. 
 
 
 



2020-06-20 Soutěžní a disciplinární řád 35

lánek 329 

1. Kapitán družstva m že požádat o kontrolu totožnosti kteréhokoliv Hrá e nebo Hrá  soupe e 
p ítomných v prostorách zimního stadionu. 

 
2. V utkáních mládeže je povinen Rozhod í takové žádosti vyhov t kdykoliv v pr b hu utkání, avšak 

v poslední t etin  každému družstvu pouze jedenkrát.  
 
3. V utkání kategorie senior  je povinen Rozhod í takové žádosti vyhov t do zahájení t etí t etiny, 

pozd ji vyhoví Rozhod í takovému požadavku, považuje-li jej za od vodn ný. 
 

lánek 330 

1. Kontrolu totožnosti Hrá e provede za p ítomnosti vedoucích obou družstev Rozhod í takto: 
 
a) kontrolou hrá ského pr kazu Hrá e a porovnáním se skute ností, 
b) má-li Rozhod í pochybnosti o totožnosti Hrá e, je Hrá  povinen p edložit sv j pr kaz 

totožnosti, pokud jej vlastní. 
 

2. Rozhod í u iní záv r, zda totožnost Hrá e odpovídá. V záporném p ípad  zajistí uvedení této 
skute nosti do zápisu o utkání a nep ipustí Hrá e k dalšímu pokra ování v utkání, o výsledku 
rozhodne ídící orgán sout že i jeho komise. ídící orgán sout že si m že zp sob provedení 
kontroly totožnosti dále zkonkretizovat. 
 

ízení utkání 
lánek 331 

K ízení utkání p íslušná komise Rozhod ích deleguje Rozhod í s odpovídající licencí. Kompetence 
komisí Rozhod ích k delegování Rozhod ích a pomocných Rozhod ích a jejich po et na jednotlivých 
utkáních stanoví vnit ní sm rnice SLH, p ípadn  též v rozpisu/herním ádu sout ží ídící orgán 
p íslušné sout že. 
 

lánek 332 

1. Rozhod í je povinen: 
 

a) mít na utkání platný pr kaz Rozhod ího a na vyžádání jej p edložit vedoucím družstev, 
b) dostavit se k ízení utkání p ed jeho za átkem v dob , jejíž délku stanoví komise Rozhod ích 

delegující Rozhod ího, 
c) p ed utkáním p ezkoušet zp sobilost a vybavení h išt  a na ídit hlavnímu po adateli odstran ní 

závad, 
d) zkontrolovat zápis o utkání a hrá ské pr kazy Hrá , Seznam Hrá , je-li p edepsán, p ípadn  

soupisku, je-li p edepsána; na nedostatky upozornit vedoucí družstev; Hrá e, kte í nespl ují 
podmínky startu, nesmí Rozhod í p ipustit k utkání, 

e) zahájit utkání v as spole ným nástupem obou družstev a Rozhod ích, 
f) ídit utkání podle Pravidel ledního hokeje a ostatních ád  vydaných ídícím orgánem sout že 

i Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“), 
g) být nápomocen pov enému pracovníkovi p i provád ní dopingové kontroly, 
h) ídit utkání nezávisle, spravedliv  a nezaujat ,  
i) respektovat pravidlo, že nesmí ídit utkání pod vlivem návykových látek (nap . alkoholu, drog 

apod.). 
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2. Hlavní Rozhod í je dále povinen: 
 

a) zajistit, aby byly v zápise o utkání v kolonce „Poznámky k utkání“ uvedeny a popsány všechny 
d ležité skute nosti související s utkáním a události, které by mohly být považovány za 
disciplinární provin ní, zhodnotit v zápise o utkání zajišt ní po adatelské a zdravotnické služby, 

b) po zpracování zápisu o utkání p edepsaným zp sobem potvrdit jeho správnost, 
c) je-li zápis o utkání zpracován dle písm. b) odst. 2. l. 326 SD , odeslat jej ídícímu orgánu 

sout že v termínu a zp sobem stanoveným v rozpise/herním ádu sout že a po p epsání údaj  
obsažených v zápise o utkání do Aplikace elektronického zápisu po ádajícím Klubem správnost 
t chto údaj  v Aplikaci elektronického zápisu potvrdit za použití svého unikátního 
uživatelského hesla, 

d) odeslat ídícímu orgánu sout že bez zbyte ného odkladu po utkání veškeré doklady k utkání se 
vztahující (nap . odebraný hrá ský, trenérský i funkcioná ský pr kaz, doklad dle písm. c) l. 
339 SD ). 

 
lánek 333 

Nedostaví-li se n který nebo žádný z delegovaných Rozhod ích a na utkání je p ítomen delegát 
ídícího orgánu sout že, vy eší vzniklou situaci ustavením náhradního Rozhod ího i náhradních 

Rozhod ích nebo ustavením Rozhod ího-laika i Rozhod ích-laik  nebo tím, že sám p evezme ízení 
utkání, nebo zm nou systému ízení nebo kombinací t chto možností. 
 

lánek 334 

Nedostaví-li se n který z delegovaných Rozhod ích a na utkání není p ítomen delegát ídícího orgánu 
sout že, vy eší vzniklou situaci p ítomný delegovaný Rozhod í i p ítomní delegovaní Rozhod í 
zp sobem stanoveným v p edchozím lánku. 
 

lánek 335 

Nedostaví-li se žádný z delegovaných Rozhod ích ani delegát ídícího orgánu sout že do skon ení 
ekací doby dle l. 343 SD , je povinen p evzít ízení utkání jiný p ítomný Rozhod í nebo jiní 

p ítomní Rozhod í. Je-li p ítomno více Rozhod ích, p ísluší p ednostní právo Rozhod ímu s vyšší 
licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími družstev. Není-li 
p ítomen žádný Rozhod í, ídí utkání Rozhod í-laici dle písm. e) l. 324 SD . 
 

lánek 336 

Náhradní Rozhod í a Rozhod í-laici mají všechna práva a povinnosti jako delegovaní Rozhod í, 
nemusejí však ídit utkání v p edepsané výstroji. 
 

lánek 337 

V p ípad , že se delegovaný Rozhod í i delegovaní Rozhod í dostaví po zahájení utkání, postupuje se 
takto: 

 
a) ídí-li utkání náhradní Rozhod í s licencí odpovídající úrovni sout že nebo licencí vyšší, 

dokon í jej, pokud již zahájili i t etí t etinu utkání; v opa ném p ípad  p evezmou ízení 
delegovaní Rozhod í nebo delegovaný Rozhod í, 

b) ídí-li utkání náhradní Rozhod í s licencí nižší, než je úrove  sout že nebo Rozhod í-laici, 
p evezmou ízení utkání delegovaní Rozhod í kdykoliv v pr b hu utkání. 

 
lánek 338 

V p ípad , že n který Rozhod í není schopen ze zdravotních d vod  pokra ovat v ízení utkání, 
Rozhod í nebo delegát ídícího orgánu sout že vy eší vzniklou situaci zm nou systému ízení      
nebo nástupem náhradního Rozhod ího. 
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lánek 339 

Rozhod í p ed asn  ukon í, resp. nezahájí utkání v t chto p ípadech: 
 

a) z d vod  výslovn  uvedených v Pravidlech ledního hokeje a domácích ustanoveních 
k Pravidl m ledního hokeje (dále také jako „Domácí ustanovení“), p i dodržení postupu 
stanoveného Pravidly ledního hokeje, 

b) pro nezp sobilost hrací plochy, která nastala v pr b hu hry, p i dodržení postupu uvedeného     
v l. 311 SD , 

c) na ú ední zákrok orgán  státní správy nebo samosprávy (policie apod.); takový zákrok nechá 
Rozhod í potvrdit zasahujícím orgánem, 

d) pro úmrtí Hrá e, funkcioná e družstva nebo Rozhod ího. 
 

lánek 340 

Rozhod í má právo p ed asn  ukon it, resp. nezahájit utkání v t chto p ípadech: 
 

a) klesne-li v pr b hu hry po et Hrá  v etn  branká e i branká  družstva pod 10, 
b) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv Rozhod ího, 
c) pro zran ní Hrá e, funkcioná e družstva nebo Rozhod ího zp sobené p edm tem vhozeným 

z hledišt  na hrací plochu, do prostoru hrá ských a trestných lavic nebo zp sobené divákem 
vniknuvším do t chto prostor nebo šaten, 

d) pro vniknutí divák  na hrací plochu, 
e) pro velmi vážné zran ní Hrá e, funkcioná e družstva nebo Rozhod ího. 

 
lánek 341 

V p ípad , že Rozhod í p ed asn  ukon í utkání, oznámí tuto skute nost spole n  s d vodem 
zástupc m družstev (kapitán m nebo vedoucím), hlavnímu po adateli, nechá tuto skute nost vyhlásit 
místním rozhlasem a zajistí, aby byl v zápise o utkání v kolonce „Poznámky k utkání“ uveden 
podrobný popis d vodu p ed asného ukon ení utkání. 

Hrací doba a ekací doba 
lánek 342 

1. Hrací doba, doba p estávek a doba trest  je stanovena Pravidly ledního hokeje.  
 

2. ídící orgán sout že m že zejména v sout žích mládeže nebo v krátkodobých sout žích stanovit 
hrací dobu odlišn  od Pravidel ledního hokeje. V takovém p ípad  stanoví i doby odpovídající 
dvouminutovým, p timinutovým a desetiminutovým trest m, pokud se liší od Pravidel ledního 
hokeje. 

 
lánek 343 

ekací doba, také s odkazem na l. 317 a 335 SD , je 20 minut po stanoveném za átku utkání a je 
možné ji erpat jen v opodstatn ných p ípadech. 
 

lánek 344 

Oznámí-li hostující družstvo po ádajícímu Klubu zdržení, vy kají p ítomní ú astníci utkání na jeho 
p íjezd i déle než ekací dobu, nejdéle však 1 hodinu po stanoveném za átku utkání. 
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Jestliže je utkání zahájeno po stanoveném za átku, zajistí Rozhod í, aby byla tato skute nost 
poznamenána v zápise o utkání spole n  s d vodem zdržení. 
 

lánek 346 

Jestliže došlo k erpání ekací doby vinou n kterého z družstev nebo po ádajícího Klubu nebo 
Rozhod ího i Rozhod ích, m že být tato skute nost považována za disciplinární provin ní. 
 

ÁST IV. 

SYSTÉMY SOUT ŽÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDK  

Systémy sout ží 
lánek 401 

Systémy sout ží jsou: 
 
a) dvoubodový systém, 
b) t íbodový systém, 
c) utkání hraná do rozhodnutí. 

Dvoubodový systém 
lánek 402 

 
P i dvoubodovém systému jsou body ud lovány takto: 
 

a) dva body vít znému družstvu, 
b) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný výsledek, 
c) za prohrané utkání žádný bod. 

T íbodový systém 
lánek 403 

1. P i t íbodovém systému jsou body ud lovány takto: 
 

c) t i body pro družstvo za vít zství po skon ení základní hrací doby, 
d) po jednom bodu každému družstvu za nerozhodný stav po skon ení základní hrací doby, 
e) dodate ný bod získá družstvo, které zvít zí v prodloužení nebo v samostatných nájezdech 

k ur ení vít ze, 
f) za prohrané utkání v základní hrací dob  žádný bod. 

 
2. ídící orgán sout že m že v rozpisu/herním ádu dlouhodobé sout že nebo v propozicích 

krátkodobé sout že stanovit, že po utkání, které skon í po základní hrací dob  vít zstvím jednoho 
z družstev, bude sehrána p timinutová nadstavba utkání (dále také jako „Nadstavba utkání“) s 
tím, že se hraje bezprost edn  po t íminutové p estávce bez úpravy hrací plochy, p i emž družstva 
hrají v po tu t í Hrá  v poli a s jedním branká em. Družstva si p ed Nadstavbou utkání nem ní 
strany a hájí branky bližší k jejich hrá ské lavici. Pokud je na konci základní hrací doby po et 
Hrá  v poli 5 na 4, nebo 4 na 4, nebo 4 na 3, nebo 5 na 3, nebo 3 na 3, s Hrá i do pole 
odpykávajícími tresty ovliv ující po et Hrá  v poli, budou tyto tresty p ed zahájením Nadstavby 
utkání smazány z asomíry a tito Hrá i, jakož i Hrá i odpykávající na konci základní hrací doby 
tresty neovliv ující po et Hrá  v poli, opustí trestnou lavici v prvním p erušení hry po odpykání 

 
lánek 345 
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které vst elí branku, je vít zem Nadstavby utkání. Pokud nepadne v Nadstavb  utkání branka, 
následují samostatné nájezdy k ur ení vít ze Nadstavby utkání. Na Nadstavbu utkání a na 
samostatné nájezdy k ur ení vít ze Nadstavby utkání se použijí p im en  ustanovení písm. a) až 
c) l. 406 SD  a l. 407 SD . Družstvo, které zvít zí v Nadstavb  utkání nebo v samostatných 
nájezdech k ur ení vít ze Nadstavby utkání, získá jeden bod. 
 

3. Není-li ídícím orgánem sout že VV SLH, je ídící orgán sout že oprávn n postupovat dle odst. 
2. tohoto lánku pouze se souhlasem VV SLH. 

Utkání hraná do rozhodnutí 
lánek 404 

1. Pokud skon í utkání hrané do rozhodnutí nerozhodn  v základní hrací dob , hraje se p timinutové 
prodloužení bezprost edn  po t íminutové p estávce bez úpravy hrací plochy, resp. desetiminutové 
prodloužení bezprost edn  po t íminutové p estávce bez úpravy hrací plochy, resp. 
dvacetiminutové prodloužení bezprost edn  po patnáctiminutové p estávce s úpravou hrací plochy. 
V prodloužení hrají družstva v po tu t í, resp. ty , resp. p ti Hrá  v poli a s jedním branká em. 
Družstva si p ed prodloužením nem ní strany a hájí branky bližší k jejich hrá ské lavici, nestanoví-
li ídící orgán sout že v rozpisu/herním ádu dlouhodobé sout že nebo v propozicích krátkodobé 
sout že jinak. Prodloužení skon í uplynutím jeho hrací doby nebo vst elením branky. Družstvo, 
které vst elí branku, je vít zem utkání. Zvláštní pravidla pro prodloužení jsou uvedena v l. 405 a 
406 SD  s tím, že hrací dobu prodloužení a po et Hrá  v prodloužení stanoví ídící orgán 
sout že v rozpisu/herním ádu dlouhodobé sout že nebo v propozicích krátkodobé sout že, a to 
v souladu s tímto odstavcem. Nestanoví-li ídící orgán sout že v rozpisu/herním ádu dlouhodobé 
sout že nebo v propozicích krátkodobé sout že jinak, hraje se p timinutové prodloužení 
bezprost edn  po t íminutové p estávce bez úpravy hrací plochy, p i emž družstva hrají v po tu t í 
Hrá  v poli a s jedním branká em.   
 

2. Pokud nepadne branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k ur ení vít ze utkání dle l. 
407 SD , a to za ínající s p ti r znými st elci z každého družstva. 

Zvláštní pravidla pro prodloužení 
lánek 405 

Zvláštní pravidla pro prodloužení 4 na 4: 
 
a) pokud je družstvu v prodloužení uložen trest, družstva budou hrát v po tu Hrá  v poli 4 na 3, 
b) soub žné tresty uložené v prodloužení nemají vliv na po et Hrá  na led , 
c) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o dva Hrá e, provinivšímu se družstvu 

z stanou t i Hrá i v poli, zatímco družstvu soupe e bude povolen pátý Hrá  v poli. V prvním 
p erušení hry poté, kdy už oslabení o dva Hrá e skon ilo, se po et Hrá  v poli upraví bu     
na 4 na 4, nebo 4 na 3, 

d) pokud je na konci základní hrací doby p esilová hra bu  5 na 4, nebo 4 na 3, prodloužení bude 
zahájeno s družstvy hrajícími 4 na 3, 

e) pokud je na konci základní hrací doby p esilová hra 5 na 3, prodloužení bude zahájeno 
s družstvy hrajícími v po tu 5 na 3. S uplynutím trest  m že p i pokra ující h e po et Hrá     
v poli dosáhnout 5 na 4, nebo 5 na 5. Po et Hrá  v poli bude upraven v prvním p erušení hry 
na po et 4 na 4 nebo 4 na 3, 

f) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v po tu 4 na 4 s Hrá i do pole na trestné 
lavici, prodloužení za ne v po tu 4 na 4 a tito Hrá i opustí trestnou lavici normálním zp sobem 
do po tu 5 na 4, nebo 5 na 5. Po et Hrá  v poli bude upraven v prvním p erušení hry na po et 
4 na 3, nebo 4 na 4, 

svých trest . Nadstavba utkání skon í uplynutím její hrací doby nebo vst elením branky. Družstvo, 
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g) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v po tu 4 na 4 s Hrá i do pole 
odpykávajícími na trestné lavici soub žné tresty, prodloužení za ne v po tu 4 na 4, 

h) pokud družstva hrají v po tu 3 na 3 na konci základní hrací doby, prodloužení za ne v po tu    
3 na 3. Poté, co po et Hrá  v poli dosáhne 5 na 4, nebo 5 na 5, bude v prvním p erušení hry 
po et Hrá  v poli upraven na po et 4 na 3, nebo 4 na 4. 

 
lánek 406 

Zvláštní pravidla pro prodloužení 3 na 3: 
 
a) soub žné tresty uložené v prodloužení nemají vliv na po et Hrá  na led , 
b) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o jednoho Hrá e, provinivšímu se 

družstvu z stanou v poli t i Hrá i, zatímco družstvu soupe e bude do pole povolen tvrtý Hrá . 
V prvním p erušení hry poté, kdy už oslabení o jednoho Hrá e skon ilo, se po et Hrá  v poli 
upraví na 3 na 3, 

c) pokud je družstvo potrestáno tak, že dojde k oslabení o dva Hrá e, provinivšímu se družstvu 
z stanou v poli t i Hrá i, zatímco družstvu soupe e bude do pole povolen pátý Hrá . V prvním 
p erušení hry poté, kdy už oslabení o dva Hrá e skon ilo, se po et Hrá  v poli upraví         
bu  na 3 na 3, nebo 4 na 3, 

d) pokud je na konci základní hrací doby p esilová hra bu  5 na 4, nebo 4 na 3, prodloužení bude 
zahájeno s družstvy hrajícími 4 na 3. S uplynutím trest  m že p i pokra ující h e po et Hrá  
v poli dosáhnout 4 na 4, a nejedná-li se o p ípad uvedený v písm. h) tohoto lánku, i 5 na 3, 
nebo 5 na 4, nebo 5 na 5. Dosáhne-li po et Hrá  v poli 5 na 4, nebo 4 na 4, nebo 5 na 5, bude 
po et Hrá  v poli upraven v prvním p erušení hry na po et 4 na 3, nebo 3 na 3, 

e) pokud je na konci základní hrací doby p esilová hra 5 na 3, prodloužení bude zahájeno 
s družstvy hrajícími v po tu 5 na 3. S uplynutím trest  m že p i pokra ující h e po et Hrá  
v poli dosáhnout 5 na 4, nebo 5 na 5. Po et Hrá  v poli bude upraven v prvním p erušení hry 
na po et 4 na 3, nebo 3 na 3, 

f) pokud družstva na konci základní hrací doby hrají v po tu 4 na 4 s Hrá i do pole na trestné 
lavici, prodloužení za ne v po tu 3 na 3, a nejedná-li se o p ípad uvedený v písm. h) tohoto 
lánku, tito Hrá i opustí trestnou lavici normálním zp sobem do po tu 4 na 3 nebo 4 na 4a 

po et Hrá  v poli bude poté, co oba tito Hrá i opustí trestnou lavici, upraven v prvním 
p erušení hry na po et 3 na 3, 

g) pokud družstva hrají v po tu 3 na 3 na konci základní hrací doby, prodloužení za ne v po tu    
3 na 3. Poté, co po et Hrá  v poli dosáhne 4 na 4, a nejedná-li se o p ípad uvedený v písm. h) 
tohoto lánku, 5 na 4, nebo 5 na 5, bude v prvním p erušení hry po et Hrá  v poli upraven na 
po et 3 na 3 nebo 4 na 3, 

h) pokud je však na konci základní hrací doby po et Hrá  v poli 4 na 4, nebo 4 na 3, nebo 3 na 3, 
s Hrá i do pole na trestné lavici odpykávajícími soub žné tresty ovliv ující po et Hrá  v poli, 
budou tyto soub žné tresty p ed zahájením prodloužení smazány z asomíry a tito Hrá i opustí 
trestnou lavici v prvním p erušení hry po odpykání svých trest . 

Samostatné nájezdy k ur ení vít ze utkání 
lánek 407 

Pravidla samostatných nájezd  k ur ení vít ze: 

 
a) p ed za átkem samostatných nájezd  k ur ení vít ze utkání bude celá st ední ást h išt  mezi 

koncovými body vhazování upravena rolbou na sucho, 
b) Rozhod í povolá oba kapitány družstev k území rozhod ích k losování mincí. Vít z má volbu, 

zda jeho družstvo bude provád t nájezd jako první nebo druhé, 
c) branká i budou hájit stejné branky jako v prodloužení, 
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d) branká i obou družstev mohou být m n ni po každém nájezdu, ale pokud musí být samostatný 
nájezd z jakéhokoli d vodu opakován, Hrá  do pole i branká  musí z stat stejní krom  p ípadu, 
kdy dojde ke zran ní jednoho z nich, 

e) p t r zných Hrá  do pole z každého družstva bude st ídav  provád t nájezdy. Hrá i do pole 
nemusí být ur eni p edem a mohou být kdykoli vym n ni až do okamžiku, kdy Rozhod í 
zapíská na znamení, že nájezd za íná, 

f) oprávn ni zú astnit se samostatných nájezd  k ur ení vít ze utkání jsou všichni Hrá i obou 
družstev zapsaní v zápisu o utkání s výjimkou Hrá  odpykávajících tresty, které zcela 
neuplynuly p ed ukon ením prodloužení, jakož i Hrá , kterým byly uloženy osobní tresty     
do konce utkání nebo tresty ve h e. Tito Hrá i musí z stat b hem samostatných nájezd  
k ur ení vít ze utkání na trestné lavici nebo v šatn , 

g) družstvo, které dosáhlo vyššího po tu dosažených branek po prvních deseti nájezdech, je 
prohlášeno vít zem utkání. Pokud je o výsledku utkání rozhodnuto d íve, než bylo provedeno 
všech deset nájezd , zbývající nájezdy nebudou provád ny, 

h) pokud je stav samostatných nájezd  k ur ení vít ze utkání po deseti nájezdech stále 
nerozhodný, nájezdy budou pokra ovat s uplatn ním náhlé smrti, 

i) p i samostatných nájezdech k ur ení vít ze utkání s náhlou smrtí se provádí samostatný nájezd 
vždy po jednom Hrá i do pole obou družstev, dokud není ur en vít z. Jakýkoli Hrá  do pole 
v etn  t ch, kte í se zú astnili první fáze samostatných nájezd , je oprávn n provést libovolný 
po et samostatných nájezd  k ur ení vít ze utkání, 

j) družstvo, které provád lo první samostatný nájezd k ur ení vít ze utkání v prvních p ti 
dvojicích, bude v šesté a následujících dvojicích provád t samostatné nájezdy s náhlou smrtí 
jako druhý v po adí, dokud není ur en vít z, 

k) pokud Trenér nepošle Hrá e do pole provést samostatný nájezd ani p es d raznou výzvu 
Rozhod ího, nebo pokud Hrá  do pole odmítne samostatný nájezd provést, bude tento 
samostatný nájezd považován za neprom n ný a soupe ovo družstvo provede sv j další 
samostatný nájezd, 

l) pokud družstvo odmítne ú ast na samostatných nájezdech k ur ení vít ze utkání, bude druhé 
družstvo prohlášeno vít zem utkání, 

m) Rozhod ímu je dovoleno poradit se s brankovým videorozhod ím pouze v p ípad  
pochybnosti, zda puk p i samostatném nájezdu p ešel za úrove  brankové áry. V pr b hu 
samostatných nájezd  k ur ení vít ze utkání není možné jiné využití brankového 
videorozhod ího. 

St elecká sout ž 
lánek 408 

1. St elecká sout ž se uskute ní jako pomocné hodnotící kritérium v krátkodobé sout ži po každém 
utkání, je-li to stanoveno rozpisem/herním ádem sout že, p ípadn  samostatn  k ur ení po adí 
družstev dle písm. j) l. 417 SD .  
 

2. St elecká sout ž se provádí dle l. 407 SD . Pokud se st elecká sout ž nekoná bezprost edn        
po utkání, m že každé družstvo ke st elecké sout ži nominovat maximáln  dva branká e a p t 
Hrá  do pole. 

Výsledky utkání 
lánek 409 

1. Kontuma ní výsledek znamená p iznání všech bod  neprovinivšímu se družstvu. Do tabulky se 
zapo ítá pom r branek 5:0 ve prosp ch neprovinivšího se družstva a 0:5 v neprosp ch provinivšího 
se družstva. 
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2. Jestliže družstvo, v jehož prosp ch je kontuma ní výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na h išti 
p ízniv jšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na h išti za kontuma ní 
výsledek.  

 
3. Oboustranný kontuma ní výsledek znamená zapo ítání pom ru branek 0:5 v neprosp ch obou 

družstev, body se nep iznají nikomu. 
 

4. Pokud bylo utkání odehráno nebo nebylo dohráno a následn  kontumováno, zapo ítají se všechny 
individuální statistiky obou zú astn ných družstev. 

 
 

lánek 410 

O výsledku utkání, které nebylo odehráno nebo bylo p ed asn  ukon eno nebo bylo zahájeno po 
ekací dob  nebo v n mž došlo k závažnému provin ní družstva nebo družstev, rozhodne ídící orgán 

sout že a m že: 
 

a) ponechat výsledek dosažený na h išti, 
b) utkání kontumovat ve prosp ch jednoho z družstev, 
c) utkání oboustrann  kontumovat, 
d) na ídit nové utkání za sou asn  stanovených podmínek, 
e) na ídit utkání dohrát za sou asn  stanovených podmínek, 
f) utkání nezapo ítávat, tj. považovat za nesehrané. 

 
lánek 411 

1. Za provin ní n kterého z družstev, které je trestáno dle l. 409 a 410 SD  se považuje zejména: 
 
a) p eložení utkání bez souhlasu ídícího orgánu sout že, 
b) nenastoupení k utkání, 
c) nastoupení k utkání po ekací dob , 
d) neoprávn ný start Hrá e nebo Hrá , 
e) odmítnutí kontroly totožnosti nebo dopingové kontroly, 
f) p ed asné ukon ení utkání z viny n kterého z družstev, obou družstev nebo po ádajícího 

Klubu, 
g) nep edložení soupisky v souladu s tímto ádem nebo rozpisem/herním ádem sout ží, 
h) vystoupení družstva ze sout že. 

 
2. Za uvedená provin ní je možno krom  rozhodnutí o výsledku utkání ode íst Klubu nebo družstvu, 

které se provinilo body bez zvýhodn ní jiného družstva.  
 

3. Uvedená provin ní jsou sou asn  d vodem k zahájení disciplinárního jednání v konkrétní v ci 
podle ásti V. SD . 

 
lánek 412 

3. Klub nebo družstvo potrestané zastavením innosti prohrává kontuma n  všechna svá utkání 
v dob  zastavení innosti.  
 

4. ídící orgán sout že má p i kontumaci 3 utkání družstva v d sledku nenastoupení do utkání 
v jedné sout ži právo družstvo ze sout že vylou it. 
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Vystoupení a vylou ení ze sout že 
lánek 413 

1. Jestliže družstvo vystoupí ze sout že nebo je ze sout že vylou eno, ur í ídící orgán sout že i 
jeho p íslušná komise nebo inovník, zda se: 
 

a) dosavadní výsledky družstva anulují a do sout že se nezapo ítávají nebo 
b) zbývající výsledky družstva v sout ži nebo její ásti kontumují ve prosp ch soupe  a do 

sout že nebo její ásti se výsledky takového družstva zapo ítávají. 
 

lánek 414 

Družstvo, které vystoupilo nebo bylo vylou eno ze sout že, se již nem že do sout že v téže Sezón  
vrátit a považuje se za sestupující. 

Ur ení po adí družstev 
lánek 415 

Zp sob zapo ítání výsledk  v pr b hu sout že a jejích ástí stanoví rozpis/herní ád sout že, kterým 
m že být na za átku sout že nebo její ásti p id lena družstvu i družstv m bodová bonifikace podle 
p edchozího umíst ní. 
 

lánek 416 

Po adí družstev v dob , kdy ješt  neskon ila sout ž nebo její ást se ur í podle: 
 
a) vyššího po tu bod , 
b) vyššího brankového rozdílu, 
c) vyššího po tu vst elených branek. 

 
lánek 417 

Po adí družstev po skon ení sout že nebo její ásti mezi družstvy za azenými do téže skupiny sout že 
se ur í: 

 
a) podle vyššího celkového po tu bod , 
b) kde dv  nebo více družstev mají stejný po et bod , jejich po adí bude ur eno výsledky utkání 

sehraných mezi t mito družstvy sestavením minitabulky; pokud stejný po et bod  má více 
družstev a tato družstva nemají stejný po et vzájemných utkání, postupuje se dále podle písm. d) 
tohoto lánku, 

c) jestliže rovnost bod  ze vzájemných utkání t chto družstev trvá, pak budou uplatn ny dosažené 
branky; v tomto p ípad  po et branek obdržených bude ode ten od po tu branek vst elených 
a družstvo s v tším kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem získá vyšší po adí; 
jestliže taková družstva mají stejný i rozdíl branek, pak vyšší po adí získá družstvo s vyšším 
po tem vst elených branek, 

d) jestliže rovnost trvá nadále, pak budou uplatn ny branky ze všech utkání sehraných ve skupin , 
e) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší po adí získá družstvo 

s v tším po tem vst elených branek, 
f) pokud dv  nebo více družstev jsou v rovnosti, vytvo í se zvláštní minitabulka t chto družstev se 

zapo ítáním výsledk  t chto družstev s nejblíže lépe umíst ným družstvem mimo p vodní 
minitabulku; pro stanovení po adí ve zvláštní minitabulce se uplatní 1. body, 2. rozdíl branek,  
3. více vst elených branek; pokud lze ur it po adí alespo  n kterých družstev ve zvláštní 
minitabulce, další kroky budou rozhodovat jen o po adí zbývajících družstev, 
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g) pokud družstva z stávají v rovnosti, použijí se výsledky t chto družstev s jedním dalším lépe 
umíst ným družstvem mimo minitabulku, 

h) tento postup pokra uje až do zapo ítání všech lépe umíst ných družstev, poté se jednotliv  
zapo ítávají všechna h e umíst ná družstva, 

i) jestliže dv  družstva z stávají v definitivní rovnosti po svém posledním vzájemném utkání       
ve skupin , pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro utkání hraná do rozhodnutí dle 
l. 404 SD , 

j) pokud po adí o vít ze sout že, postup do další ásti sout že, postup do vyšší sout že, o udržení  
a o sestup nelze ur it podle písm. a) až i) tohoto lánku, bude v dlouhodobé sout ži na ízeno 
rozhodující utkání podle l.  404 SD  s tím, že ídící orgán sout že ur í místo utkání 
a po ádající Klub; v krátkodobé sout ži se uskute ní st elecká sout ž dle l. 408 SD , 

k) umíst ní na jiných místech tabulky, než je uvedeno v písm. j) tohoto lánku bude hodnoceno 
jako d lené po adí. 

 
lánek 418 

Po adí mezi družstvy na stejných místech r zných skupin téže sout že se ur í: 
 
a) podle pr m rného po tu bod  na jedno utkání, 
b) p i rovnosti pr m rného po tu bod  dvou nebo více družstev se postupuje jako v l. 417 SD , 

pokud lze mezi všemi družstvy v rovnosti zapo ítat stejné množství vzájemných utkání, 
c) nelze-li ur it po adí podle písm. a) a b) tohoto lánku, rozhoduje o po adí vyšší pr m rný 

brankový rozdíl na jedno utkání, p ípadn  vyšší pr m rný po et vst elených branek na jedno 
utkání, 

d) pokud po adí nelze ur it podle písm. a) až c) tohoto lánku, postupuje se podle písm. j) a k) 
l. 417 SD . 

 
 

ÁST V. 

DISCIPLINÁRNÍ ÍZENÍ 

Disciplinární provin ní 
lánek 501 

P edm tem disciplinárního ízení jsou provin ní jednotlivc  nebo kolektiv  inných v ledním hokeji 
porušením Stanov, ád  a sm rnic SLH, Pravidel ledního hokeje, porušením obecn  závazných 
p edpis  v souvislosti s inností v ledním hokeji a p estupky proti fair play a morálce sportovce. 
P edm tem disciplinárního ízení jsou zejména provin ní jednotlivc  a kolektiv  p ed za átkem, 
v pr b hu a po skon ení utkání nebo tréninku, na akcích po ádaných orgány SLH a Kluby. 

Druhy disciplinárních trest  
lánek 502 

Jednotlivc m (Hrá m, Trenér m, Rozhod ím, funkcioná m) je možno uložit tyto tresty: 
 
a) napomenutí, 
b) finan ní pokutu, 
c) zastavení innosti, 
d) vylou ení z innosti v ledním hokeji. 
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lánek 503 

Kolektiv m (družstv m a Klub m) je možno uložit tyto tresty: 
 
a) napomenutí, 
b) finan ní pokutu, 
c) zastavení innosti, 
d) odehrání utkání bez p ítomnosti divák , 
e) uzav ení h išt  nebo h iš , 
f) vylou ení ze sout že nebo sout ží. 

 
lánek 504 

Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od posledního jeho disciplinárního trestu 
uplynula doba nejmén  1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finan ní pokuty 
doba od p estupku, u ostatních trest  doba od jejich skon ení, u podmín ných trest  doba od skon ení 
zkušební doby. 

 
lánek 505 

1. Finan ní pokutu m že uložit jednotlivci nebo kolektivu: 
 
   Jednotlivec  Kolektiv 

a) disciplinární komise VV SLH do výše    10 000 K  do výše  200 000 K , 
b) disciplinární komise ELH do výše  500 000 K  do výše  500 000 K , 
c) disciplinární komise KVV SLH do výše      4 000 K  do výše    20 000 K , 
d) disciplinární komise OVV SLH do výše         400 K  do výše      6 000 K . 

 
2. Finan ní pokutu lze uložit sou asn  s jiným trestem. 
 

lánek 506 

1. Zastavení innosti (dále také jako „Z “) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu. 
 

2. Trest zastavení innosti je možno uložit jako: 
 

a) termínovaný trest zastavení innosti na ur itou dobu; termínovaný trest Z  se vztahuje na celé 
období a všechna utkání hraná v dob  trestu v etn  dne za átku a konce trestu; termínovaný 
trest je možno uložit na celkovou dobu do 18 m síc ; termínovaný trest Z  je možné nejvýše 
jednou p erušit na mimosezonní období; Trenérovi i funkcioná i není v dob  trestu zastavení 
innosti dovoleno být p ítomen na hrá ské lavici družstva Klubu ani vykonávat jakoukoliv jinou 
innost v utkáních sout ží SLH; doba p erušení se nezapo ítává do délky trestu, 

 
b) specifikovaný trest zastavení innosti na ur itá utkání; specifikovaný trest Z  se vztahuje na 

utkání uvedená v rozhodnutí; disciplinární komise m že uložit trest zvláš  na sout žní utkání, 
mezinárodní utkání, reprezenta ní utkání apod.; specifikovaný trest nesmí p esáhnout celkovou 
délku 18 m síc ; Trenérovi i funkcioná i není v utkáních uvedených v rozhodnutí dovoleno být 
p ítomen na hrá ské lavici družstva Klubu ani vykonávat jakoukoliv jinou innost, 
 

c) v p ípad , kdy Hrá  vázaný statutární Hrá skou smlouvou podepíše jiný smluvní vztah za 
ú elem provozování innosti Hrá e ledního hokeje s t etí osobou, bude Hrá  potrestán 
zastavením innosti na dobu 12 m síc  nepodmín n ; Hrá , který odejde do sout ží ledního 
hokeje mimo p sobnost Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“) bez souhlasu 
mate ského Klubu, bude po návratu do sout ží IIHF potrestán zastavením innosti na 18 m síc  
nepodmín n ; po dobu p sobení Hrá e mimo Klub a po dobu trestu se p erušuje Hrá m 
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smluvní vztah s Klubem; toto ustanovení se netýká Hrá , kte í odešli dle pravidel stanovených 
smlouvou mezi Národní hokejovou ligou (dále také jako „NHL“) a IIHF. 

 
lánek 507 

Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, který má podle Pravidel ledního hokeje za následek 
zákaz startu v dalších utkáních, tj. trestem ve h e, má uložením trestu automaticky zastavenou innost 
až do uzav ení p ípadu p íslušnou disciplinární komisí (dále také jako „DK“). Tato doba se zapo ítává 
do délky trestu. 
 
 

lánek 508 

1. Trest odehrání utkání bez p ítomnosti divák  spo ívá v povinnosti potrestaného Klubu strp t, aby 
se Domácí utkání družstva Klubu v mistrovské sout ži konalo bez p ítomnosti divák , a to na 
celém stadionu, nebo v jeho ur ité ásti, a tento trest je možno uložit Klubu nejvýše na 10 
takovýchto utkání. Výkon takto uloženého trestu kontroluje delegát utkání nebo jiná osoba ur ená 

ídícím orgánem sout že. 
 

2. Trest uzav ení h išt  nebo h iš  je možno uložit Klubu nejvýše na 10 Domácích utkání družstva 
Klubu v mistrovské sout ži. P i uložení tohoto trestu DK specifikuje, kterého h išt  i h iš  se trest 
týká a v jaké minimální vzdálenosti od svého p vodního h išt  nebo h iš  musí potrestaný Klub 
utkání, na která se trest vztahuje, odehrát. 

 
lánek 509 

Vylou ení ze sout že je možno uložit družstvu Klubu, které se dopustilo zvláš  závažného provin ní. 
Vylou ené družstvo Klubu m že být p e azeno až o dva stupn  níže. 
 

lánek 510 

1. Vylou ení z innosti v ledním hokeji je možné u jednotlivc , kte í se dopustili zvláš  závažných 
provin ní. Trest má za následek vylou ení ze všech inností v ledním hokeji v eské republice. 
 

2. Trest vylou ení z innosti není možné uložit jednotlivci, který se p estupku dopustil jako 
mladistvý. 

Podmín né tresty 
lánek 511 

1. Trest zastavení innosti lze podmín n  odložit na zkušební dobu od 3 do 18 m síc , jestliže od 
posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynula doba nejmén  1 rok.  
 

2. Trest odehrání utkání bez p ítomnosti divák  nebo trest uzav ení h išt  i h iš  lze podmín n  
odložit na zkušební dobu od 2 do 18 m síc .  

 
3. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finan ní pokuty doba od p estupku, u 

ostatních trest  doba od jejich skon ení, u podmín ných trest  doba od skon ení zkušební doby. 
 

lánek 512 

Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební dob  znovu proviní a je mu uložen trest disciplinární 
komisí, zm ní se p vodn  podmín ný trest na nepodmín ný a nový trest se vykoná v návaznosti na 
trest p vodní. 
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Disciplinární orgány 
lánek 513 

Disciplinárními orgány jsou: 

a) Klub, 
b) disciplinární komise ídícího orgánu sout že. 

 
lánek 514 

Klub má disciplinární pravomoci v rámci platných ád  SLH. 
 

lánek 515 

Provin ní, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními, projedná disciplinární 
komise ídícího orgánu sout že. Provin ní, ke kterému došlo mimo utkání, projedná disciplinární 
komise ídícího orgánu sout že, v níž je jednotlivec nebo kolektiv za azen; je-li za azen ve více 
sout žích, projedná provin ní disciplinární komise vyššího stupn . 
 

Postup v disciplinárním jednání 
lánek 516 

Disciplinární jednání v konkrétní v ci je disciplinární komise povinna zahájit na základ : 
 

a) sportovn  technických doklad  (zápisu o utkání, zprávy o utkání apod.), 
b) doklad  a podn t  IIHF, Mezinárodního olympijského výboru (dále také jako „MOV“), 

eského olympijského výboru (dále také jako „ OV“), 
c) doklad  a podn t  ídícího orgánu p íslušné sout že nebo orgánu vyššího, VV SLH nebo 

jiných komisí ídícího orgánu sout že nebo jiné disciplinární komise, 
d) doklad  zahrani ních orgán  nebo klub  ledního hokeje, u nichž hostovalo družstvo Klubu. 

 
lánek 517 

Disciplinární jednání v konkrétní v ci m že disciplinární komise zahájit na základ : 
 
a) písemného nebo ústního podn tu jednotlivce, kolektivu nebo organizace, 
b) návrhu lena disciplinární komise, 
c) zprávy v hromadném sd lovacím prost edku, 
d) doklad  a podn t  státní správy a samosprávy. 

 
lánek 518 

Disciplinární jednání v konkrétní v ci není možné za ít, jestliže od provin ní uplynula doba delší než 
1 rok. To neplatí, jestliže disciplinární provin ní bylo sou asn  p estupkem ve smyslu obecn  
závazných p edpis  nebo trestným inem podle pravomocného rozhodnutí soudu. 
 

lánek 519 

1. Disciplinární komise je povinna náležit  objasnit všechny okolnosti provin ní. K tomu ú elu je 
oprávn na p izvat sv dky a jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, stanoviska 
jednotlivc  nebo kolektiv , p ípadn  si opat it jiný d kazový materiál. P i projednávání 
disciplinární komise p ihlíží k poleh ujícím a p it žujícím okolnostem. K p edcházejícím trest m 
uloženým disciplinárními komisemi nelze jako k p it žující okolnosti pohlížet, jestliže od nich 
ub hla doba delší 2 let. 
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2. Dobou od p edcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finan ní pokuty doba od p estupku, u 
ostatních trest  doba od jejich skon ení, u podmín ných trest  doba od skon ení zkušební doby. 

 
3. Jestliže byl jednotlivec p ed disciplinárním provin ním potrestán v probíhající sezón  vyšším 

trestem nebo vyššími tresty, tj. v tší trest (dále také jako „VT“), osobní trest (dále také jako „OT“), 
osobní trest do konce utkání (dále také jako „OK“) a trest ve h e (dále také jako „TH“), p ihlédne 
se k této skute nosti jako k p it žující okolnosti. 

 
4. Jestliže disciplinární komise projednává n kolik provin ní, vynese trest za nejt žší provin ní 

s p ihlédnutím k ostatním provin ním jako k p it žujícím okolnostem.  
 

5. Trest uložený IIHF, MOV, OV m že disciplinární komise p enést do svého rozhodnutí a uložit 
trest soub žný. 

 
lánek 520 

1. Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provin ní, bude dána možnost zú astnit se 
jednání disciplinární komise a vyjád it se ke všem okolnostem, pouze pokud o to požádá 
elektronicky e-mailem nebo faxem na adresu ídícího orgánu sout že nejpozd ji do 12:00 hodin 
prvního pracovního dne po provin ní. 
 

2. Dle své úvahy má DK právo p izvat si na své jednání zú astn né osoby.  
 

3. Provin ní Rozhod ích DK projedná za ú asti zástupce komise Rozhod ích. 
 

4. Pro ešení b žných disciplinárních p ípad  se zplnomoc uje ást DK ve složení: editelé sout ží    
a sekretá ka sout ží. 

 
5. Závažn jší disciplinární p ípady bude ešit celá DK. Veškeré náklady s takovým zasedáním DK 

uhradí provinivší se jednotlivec i kolektiv. 
 

lánek 521 

ídící orgán sout že m že stanovit rozpisem/herním ádem sout že povinnost ú asti jednotlivc , kte í 
se provinili, na jednání disciplinární komise bez písemného pozvání. 
 

lánek 522 

V p ípad  uložení trestu ve h e (dále také jako „TH“) má Klub právo p edložit stanovisko s návrhem 
trestu, a to nejpozd ji první pracovní den po sehrání p edm tného utkání. 
 

lánek 523 

1. Po objasn ní všech okolností provin ní rozhodne disciplinární komise o druhu a výši trestu, tím je 
disciplinární jednání v konkrétní v ci skon eno.  
 

2. Jestliže se v pr b hu disciplinárního jednání zjistí, že k provin ní nedošlo, nebo provin ní nelze 
prokázat, disciplinární jednání se zastaví.  

 
3. Zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zjišt ní nových okolností nebo na základ  

rozhodnutí ídícího orgánu sout že. 
 

4. Disciplinární komise m že také upustit od potrestání, pokud považuje trest uložený v utkání za 
dostate ný.  
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5. U uloženého TH musí být uložen trest zastavení innosti na minimáln  jedno nejbližší utkání 
v p íslušné sout ži nebo turnaji. 

 

lánek 524 

1. Klub, který nebo jehož kolektiv, Hrá , funkcioná , len apod. je trestán, je povinen uhradit 
poplatek za disciplinární projednání ve výši: 
 

a) na úrovni disciplinární komise VV SLH  1 000 K , 
b) na úrovni disciplinární komise KVV SLH     500 K , 
c) na úrovni disciplinární komise OVV SLH     300 K . 

 
2. Disciplinární komise m že stanovit povinnost zaplacení tohoto poplatku p ed projednáním. 
 

lánek 525 

1. Rozhodnutí disciplinární komise se vyhotoví písemn  a musí obsahovat: 
 

a) ozna ení potrestaného kolektivu nebo jednotlivce, 
b) druh a výši trestu, 
c) provin ní, za které je trest uložen, 
d) zp sob úhrady finan ní pokuty, je-li uložena, 
e) pou ení o možnosti odvolání, 
f) podpis. 

 
2. Rozhodnutí musí být odesláno do 10 pracovních dn  od skon ení disciplinárního jednání 

doporu enou poštou nebo elektronickou poštou na adresu Klubu, který nebo jehož kolektiv, Hrá , 
funkcioná , len apod. byl potrestán. 
 

3. Klub je povinen neprodlen  potrestaný kolektiv nebo potrestaného jednotlivce s rozhodnutím 
seznámit.  

 
4. Rozhodnutí disciplinární komise o potrestání Rozhod ího se Rozhod ímu zasílá p ímo. 
 

lánek 526 

1. Po uplynutí nejmén  poloviny trestu zastavení innosti nebo trestu odehrání utkání bez p ítomnosti 
divák  nebo trestu uzav ení h išt  nebo h iš  m že disciplinární komise, která trest uložila, na 
základ  žádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu, Klubu nebo Klubu, jehož len nebo kolektiv 
byl potrestán, zm nit ást trestu na podmín ný. 
 

2. Zkušební doba se stanoví nejmén  v délce dvojnásobku zbytku trestu, nejvýše v délce 18 m síc . 
 

3. Žádost o zm nu ásti trestu dle odst. 1. tohoto lánku m že být ve vztahu k p íslušnému rozhodnutí 
disciplinární komise podána pouze jednou, a to bez ohledu na to, kterou z k tomu oprávn ných 
osob byla podána. 

 
lánek 527 

Po uplynutí nejmén  24 m síc  od p estupku, který m l za následek vylou ení z innosti v ledním 
hokeji, m že disciplinární komise, která trest uložila, na žádost jednotlivce povolit obnovení n kterých 
nebo všech inností v ledním hokeji. 
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lánek 528 

Ustanovení ásti V. a P ílohy . 2 SD  platí pro extraligu ledního hokeje senior  (dále také             
jako „ELH“ i „Extraliga“), jen není-li disciplinárním ádem ELH schváleným VV SLH stanoveno 
jinak. 

Evidence trest  
lánek 529 

V sout žích nebo turnajích všech v kových kategorií se za ú elem evidence trest  evidují v utkáních 
uložené osobní tresty a osobní tresty do konce utkání s tím, že v evidenci trest  má každý uložený 
osobní trest hodnotu 10 bod  a každý uložený osobní trest do konce utkání hodnotu 20 bod . Jiné 
tresty se neevidují. Dosáhne-li Hrá  v téže sout ži nebo v tomtéž turnaji hranice 40 bod , zastavuje se 
Hrá i automaticky innost na jedno následující utkání v téže sout ži nebo v tomtéž turnaji, p i emž 
stejn  se postupuje, dosáhne-li Hrá  v téže sout ži nebo v tomtéž turnaji hranice 80 bod , 120 bod  
atd. 

 

ÁST VI. 

OPRAVNÉ ÍZENÍ 

Protesty 
lánek 601 

Proti porušování regulérnosti sout že porušením Stanov, ád  a sm rnic SLH, porušením pravidel 
ledního hokeje m že Klub podat protest. 
 

lánek 602 

1. Protest, který má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat ídícímu orgánu sout že. 
 

2. V krátkodobých sout žích písemn  vedení sout že nejpozd ji do t iceti minut po skon ení utkání. 
 

3. V dlouhodobé sout ži je nutno protest odeslat doporu enou poštou ídícímu orgánu sout že, 
nejpozd ji t etí pracovní den po utkání. Klub ve stejné lh t  odešle kopii protestu stran , proti 
které se protest podává. Doklad o odeslání se p iloží k originálu protestu. 

 
lánek 603 

Protest musí obsahovat: 
 
a) název a adresu podávajícího Klubu, 
b) ozna ení ídícího orgánu sout že, kterému se podává, 
c) stranu, proti které se protest podává, 
d) ozna ení d vodu protestu, vylí ení p ípadu, ozna ení d kaz  a sv dk , 
e) kone nou žádost s p esným ozna ením, o co se žádá, 
f) údaj o vkladu v etn  dokladu o jeho složení, 
g) doklad o zaslání kopie protestu protistran , 
h) jména, p íjmení, adresy a funkce v Klubu dvou osob oprávn ných zastupovat Klub ve v ci 

protestu, 
i) razítko Klubu a podpis osoby oprávn né podle stanov Klubu jednat jménem Klubu. 
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lánek 604 

Protest musí být doložen pen žitým vkladem ve výši: 
 

a) ELH          2 000 K , 
b) I. liga, juniorská liga akademií, extraligy dorostu a junior    1 000 K , 
c) II. liga, ligy dorostu a junior , liga žen        500 K , 
d) ostatní republikové sout že             300 K , 
e) krajské sout že senior                 300 K , 
f) krajské sout že dorostu a junior             200 K , 
g) ostatní krajské sout že          100 K , 
h) okresní sout že senior              200 K , 
i) ostatní okresní sout že          100 K , 
j) krátkodobé sout že senior              200 K , 
k) ostatní krátkodobé sout že          100 K . 
 

lánek 605 

Strana, proti které se protest podává, je povinna zaslat své vyjád ení k protestu nejpozd ji t etí 
pracovní den od obdržení kopie protestu. Neu iní-li tak, je možné protest projednat bez jejího 
vyjád eni. 
 

lánek 606 

1. Protest v dlouhodobých sout žích projednává ídící orgán sout že i jeho p íslušná komise      
nebo inovník.  
 

2. V krátkodobých sout žích projednává protest vedení sout že. 
 

lánek 607 

Protest proti technickým chybám Rozhod ího nebo Rozhod ích nem že mít vliv na výsledek dosažený 
na h išti. 
 

lánek 608 

Protest lze vzít zp t p ed za átkem jeho projednávání. 
 

lánek 609 

Protest nespl ující p íslušná ustanovení SD  nebude projednán. 
 

lánek 610 

Orgán projednávající protest u iní záv r, zda je protest oprávn ný i nikoliv. P i oprávn nosti protestu 
sou asn  p ijme navazující opat ení a rozhodnutí. Výsledek jednání se podávajícímu Klubu sd lí 
písemn  do osmi dn  od projednání. 
 

lánek 611 

1. Je-li protest oprávn ný, by  jen z ásti, vklad se vrací podávajícímu Klubu.  
 

2. Byl-li protest vzat zp t p ed projednáváním, vklad se vrací po ode tení výloh ídícího orgánu 
sout že. 

 
3. Jestliže je protest shledán jako neoprávn ný, je podávající Klub povinen uhradit protistran  

všechny prokazatelné výdaje spojené s námitkou. 
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Odvolání 
lánek 612 

Jednotlivec nebo kolektiv (dále také jako „Navrhovatel“), v i n muž bylo ze strany SLH vedeno 
ízení, m že podat odvolání proti rozhodnutí komise ídícího orgánu sout že (dále také jako 

„Rozhodnutí“) k ídícímu orgánu sout že. 
 

lánek 613 

Odvolání je nutno podat písemn  nejpozd ji do 15 dn  ode dne doru ení nebo oznámení Rozhodnutí. 
Odvolání nemá odkladný ú inek. Rozhodnutí platí až do p ípadného vyhov ní odvolání. 
 

lánek 614 

Odvolání musí obsahovat: 
 

a) jméno nebo název a adresu Navrhovatele, 
b) ozna ení ídícího orgánu sout že, kterému se podává, 
c) ozna ení Rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává, 
d) ozna ení d vodu odvolání, 
e) kone nou žádost s p esným uvedením, o co se žádá, 
f) údaj o vkladu v etn  dokladu o jeho složení, 
g) je-li Navrhovatelem právnická osoba, jméno, p íjmení, funkci a podpis statutárního zástupce 

oprávn ného zastupovat Navrhovatele, je-li Navrhovatelem fyzická osoba, její jméno, p íjmení, 
adresu a podpis. 

 
lánek 615 

Odvolání musí být doloženo pen žitým vkladem ve výši podle sout že: 
 

a) ELH          4 000 K , 
b) I. liga, juniorská liga akademií, extraligy dorostu a junior    2 000 K , 
c) II. liga, ligy dorostu a junior , liga žen     1 000 K , 
d) ostatní republikové sout že          600 K , 
e) krajské sout že senior              600 K , 
f) krajské sout že dorostu a junior          400 K , 
g) ostatní krajské sout že          200 K , 
h) okresní sout že senior              400 K , 
i) ostatní okresní sout že          200 K . 

 
lánek 616 

1. ídící orgán sout že projedná odvolání co nejd íve, zpravidla nejpozd ji do 30 dn  od doru ení. 
ídící orgán sout že p ezkoumá Rozhodnutí a postup komise, která ho p ijala. V p ípad  pot eby 

uskute ní vlastní šet ení.  
 

2. Navrhovatel má právo zú astnit se projednávání odvolání nebo k jednání vyslat zplnomocn ného 
zástupce.  

 
3. ídící orgán sout že odvolání zamítne, pokud je podáno pozd  nebo pokud neobsahuje všechny 

náležitosti podle SD . 
 

lánek 617 

1. ídící orgán sout že potvrdí Rozhodnutí, pokud dojde k záv ru, že je od vodn né a správné. 
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2. ídící orgán sout že Rozhodnutí zm ní nebo zruší, pokud dojde k záv ru, že je v rozporu 
s všeobecn  závaznými p edpisy, sportovn -technickými p edpisy nebo jinými p edpisy, p ípadn  
v rozporu s všeobecnou morálkou.  

 
3. ídící orgán sout že je oprávn n vrátit v c k novému projednání p íslušné komisi, která 

Rozhodnutí p ijala. 
 

lánek 618 

Rozhodnutí ídícího orgánu sout že o odvolání je kone né. 
 

lánek 619 

1. Z jednání ídícího orgánu sout že o odvolání se po izuje zápis, který obsahuje podstatné údaje 
o pr b hu jednání a záv r p ijatý ídícím orgánem sout že.  
 

2. Vyrozum ní o rozhodnutí ídícího orgánu sout že o odvolání musí být vyhotoveno písemn  
a p edané p ímo Navrhovateli po jednání nebo zaslané Navrhovateli doporu enou poštou. 

 
lánek 620 

Pen žní vklad se Navrhovateli vrací, pokud ídící orgán sout že zm nil nebo zrušil Rozhodnutí    
nebo pokud v c vrátil k novému projednání komisi, která Rozhodnutí p ijala. 

P ezkoumání rozhodnutí 
lánek 621 

1. ídící orgán sout že m že z vlastního rozhodnutí p ezkoumat kterékoliv Rozhodnutí jím ustavené 
komise.  
 

2. ídící orgán sout že provede vlastní šet ení, zkoumá, zda bylo Rozhodnutí u in no v souladu se 
Stanovami a ády SLH, jeho p edpisy a sm rnicemi. K projednání si m že vyžádat stanovisko 
komise, která zkoumané Rozhodnutí vydala.  

 
3. P i p ezkoumání Rozhodnutí se postupuje jako p i odvolání. 
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P íloha . 1 - Systém hry každý s každým 
 
Pro 3 a 4 družstva  Pro 5 a 6 družstev 
  
 1. kolo 1-4 2-3 1. kolo 1-6 2-5 3-4 
 2. kolo 4-3 1-2 2. kolo 6-4 5-3 1-2 
 3. kolo 2-4 3-1 3. kolo 2-6 3-1 4-5 
    4. kolo 6-5 1-4 2-3 
    5. kolo 3-6 4-2 5-1 
 
Pro 7 a 8 družstva  Pro 9 a 10 družstev 
  
 1. kolo 1-8 2-7 3-6 4-5  1. kolo 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
 2. kolo 8-5 6-4 7-3 1-2  2. kolo 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 
 3. kolo 2-8 3-1 4-7 5-6  3. kolo 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 
 4. kolo 8-6 7-5 1-4 2-3  4. kolo 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 
 5. kolo 3-8 4-2 5-1 6-7  5. kolo 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 
 6. kolo 8-7 1-6 2-5 3-4  6. kolo 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 
 7. kolo 4-8 5-3 6-2 7-1  7. kolo 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 
       8. kolo 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
       9. kolo 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 
 
Pro 11 a 12 družstev 
 
 1. kolo 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 
 2. kolo 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 
 3. kolo 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 
 4. kolo 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 
 5. kolo 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 
 6. kolo 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 
 7. kolo 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 
 8. kolo 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
 9. kolo 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 
 10. kolo 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
 11. kolo 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 
 
Pro 13 a 14 družstev 
 
 1. kolo 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 
 2. kolo 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2 
 3. kolo 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 
 4. kolo 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3 
 5. kolo 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10 
 6. kolo 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4 
 7. kolo 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11 
 8. kolo 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
 9. kolo 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13  11-12 
 10. kolo 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
 11. kolo 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13 
 12. kolo 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 
 13. kolo 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 
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Pro 15 a 16 družstev 
 
 1. kolo 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 
 2. kolo 16-9 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 1-2 
 3. kolo 2-16 3-1 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 
 4. kolo 16-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 1-4 2-3 
 5. kolo 3-16 4-2 5-1 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 
 6. kolo 16-11 12-10 13-9 14-8 15-7 1-6 2-5 3-4 
 7. kolo 4-16 5-3 6-2 7-1 8-15 9-14 10-13 11-12 
 8. kolo 16-12 13-11 14-10 15-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
 9. kolo 5-16 6-4 7-3 8-2 9-1 10-15 11-14 12-13 
 10. kolo 16-13 14-12 15-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
 11. kolo 6-16 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-15 13-14 
 12. kolo 16-14 15-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 
 13. kolo 7-16 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-15 
 14. kolo 16-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 
 15. kolo 8-16 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 
 
Pro 17 a 18 družstev 
 
 1. kolo 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 
 2. kolo 18-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 1-2 
 3. kolo 2-18 3-1 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 
 4. kolo 18-11 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 1-4 2-3 
 5. kolo 3-18 4-2 5-1 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12 
 6. kolo 18-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 1-6 2-5 3-4 
 7. kolo 4-18 5-3 6-2 7-1 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13 
 8. kolo 18-13 14-12 15-11 16-10 17-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
 9. kolo 5-18 6-4 7-3 8-2 9-1 10-17 11-16 12-15 13-14 
 10. kolo 18-14 15-13 16-12 17-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
 11. kolo 6-18 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-17 13-16 14-15 
 12. kolo 18-15 16-14 17-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 
 13. kolo 7-18 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-17 15-16 
 14. kolo 18-16 17-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 
 15. kolo 8-18 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-17 
 16. kolo 18-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 
 17. kolo 9-18 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 
 
Pro 19 a 20 družstev 
 
 1. kolo 1-20 2-19 3-18 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 
 2. kolo 20-11 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 18-4 19-3 1-2 
 3. kolo 2-20 3-1 4-19 5-18 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12 
 4. kolo 20-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 18-6 19-5 1-4 2-3 
 5. kolo 3-20 4-2 5-1 6-19 7-18 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13 
 6. kolo 20-13 14-12 15-11 16-10 17-9 18-8 19-7 1-6 2-5 3-4 
 7. kolo 4-20 5-3 6-2 7-1 8-19 9-18 10-17 11-16 12-15 13-14 
 8. kolo 20-14 15-13 16-12 17-11 18-10 19-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
 9. kolo 5-20 6-4 7-3 8-2 9-1 10-19 11-18 12-17 13-16 14-15 
 10. kolo 20-15 16-14 17-13 18-12 19-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
 11. kolo 6-20 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-19 13-18 14-17 15-16 
 12. kolo 20-16 17-15 18-14 19-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 
 13. kolo 7-20 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-19 15-18 16-17 
 14. kolo 20-17 18-16 19-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 
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 15. kolo 8-20 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-19 17-18 
 16. kolo 20-18 19-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 
 17. kolo 9-20 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 18-19 
 18. kolo 20-19 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 
 19. kolo 10-20 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 
 
Pro 21 a 22 družstev 
 
 1. kolo 1-22 2-21 3-20 4-19 5-18 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12 
 2. kolo 22-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 18-6 19-5 20-4 21-3 1-2 
 3. kolo 2-22 3-1 4-21 5-20 6-19 7-18 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13 
 4. kolo 22-13 14-12 15-11 16-10 17-9 18-8 19-7 20-6 21-5 1-4 2-3 
 5. kolo 3-22 4-2 5-1 6-21 7-20 8-19 9-18 10-17 11-16 12-15 13-14 
 6. kolo 22-14 15-13 16-12 17-11 18-10 19-9 20-8 21-7 1-6 2-5 3-4 
 7. kolo 4-22 5-3 6-2 7-1 8-21 9-20 10-19 11-18 12-17 13-16 14-15 
 8. kolo 22-15 16-14 17-13 18-12 19-11 20-10 21-9 1-8 2-7 3-6 4-5 
 9. kolo 5-22 6-4 7-3 8-2 9-1 10-21 11-20 12-19 13-18 14-17 15-16 
 10. kolo 22-16 17-15 18-14 19-13 20-12 21-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 
 11. kolo 6-22 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-21 13-20 14-19 15-18 16-17 
 12. kolo 22-17 18-16 19-15 20-14 21-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 
 13. kolo 7-22 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-21 15-20 16-19 17-18 
 14. kolo 22-18 19-17 20-16 21-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 
 15. kolo 8-22 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-21 17-20 18-19 
 16. kolo 22-19 20-18 21-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 
 17. kolo 9-22 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 18-21 19-20 
 18. kolo 22-20 21-19 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 
 19. kolo 10-22 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-21 
 20. kolo 22-21 1-20 2-19 3-18 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 
 21. kolo 11-22 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 18-4 19-3 20-2 21-1 
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P íloha . 2 - Disciplinární provin ní a výše trest  
A. Jednotlivci 

Trest pro 

Druh a výše trestu  
(N – napomenutí, FP – finan ní pokuta,  
Z  – zastavení innosti,  
V  – vylou ení z innosti v ledním hokeji) 

P estupek 

H
rá

e 

Tr
en

ér
a 

R
oz

ho
d

íh
o 

de
le

gá
ta

 

jin
éh

o 
fu

nk
ci

on
á

e 

v leh ích p ípadech v závažn jších 
p ípadech 

1. P estupky proti registra nímu a 
p estupnímu ádu, nap . hlášení p estupu 
nebo hostování nebo hostování do více 
Klub , nedodržování ustanovení ádu, 
úmyslné uvád ní nesprávných údaj , zásah 
do cizích práv.  

*     * 

N, FP, Z  až na 15 utkání 
nebo až na 3 m síce 

Z  na 3-12 m síc  

2. Neoprávn ný start Hrá e  
a) start za družstvo jiného Klubu bez 
povolení hostování (p estupu)  * * *  FP, Z  až na 8 utkání nebo 

až na 2 m síce 
Z  na 1-6 m síc  

*       N, FP, Z  až na 6 utkání 
nebo až na 1 m síc 

Z  na 1-3 m síce b) porušení ustanovení SD , nap . o po tu 
odehraných utkání, startu A, B družstev 
apod., i jiných p edpis  SLH   *   * FP, Z  až na 2 m síce Z  na 1-6 m síc  

*       FP, Z  až na 12 utkání nebo 
až na 6 m síc  

Z  na 3-12 m síc  c) start na cizí hrá ský pr kaz a start v dob  
zastavení innosti nebo porušení 
registra ního ádu.    *   * FP, Z  až na 4-16 utkání 

nebo až na 1-9 m síc  
Z  na 3-18 m síc  

3. Nesportovní chování, nap . provokování, 
pok ikování, neoprávn né protestování, 
zesm š ování, plivání, sprosté posu ky, 
vyhrožování.  

* * * * 

N, FP, Z  až na 10 utkání 
nebo až na 2 m síce 

FP, Z  na 1-3 m síce

4. Urážky, hrubé chování a slovní napadení, nap . vulgární výrazy, výrazy mající charakter osobního hanobení  

* *   * N, FP, Z  až na 12 utkání 
nebo až na 3 m síce 

FP, Z  na 1-9 m síca) Hrá  

    *   FP, Z  až na 9 m síc    

* *   * N, FP, Z  až na 20 utkání 
nebo až na 6 m síc  

FP, Z  na 1-12 
m síc  

b) Rozhod ích a zástupc  ídícího orgánu 
sout že 

    *   Z  až na 12 m síc  Z  na 3-12 m síc  
c) jiných funkcioná  a osob. * * * * N, FP, Z  až na 20 utkání 

nebo až na 6 m síc  
FP, Z  na 2-12 
m síc  

5. Fyzické napadení, nap . vražení, str ení, podražení, bitka, ude ení rukou, holí apod., rány p stí,  
chvaty, kopnutí, pokus o zran ní, úmyslné zran ní Hrá e, funkcioná e, Rozhod ího, diváka apod.  

*       FP, Z  až na 12 utkání nebo 
až na 9 m síc  

Z  na 3-12 m síc  

  *   * FP, Z  až na 9 m síc  Z  na 3-12 m síc  

a) vyhrožování fyzickým napadením 

    *   FP, Z  na 3-12 m síc  Z  na 3-18 m síc  

*       FP, Z  až na 10 utkání nebo 
až na 6 m síc  

Z  na 3-12 m síc  

  *   * FP, Z  až na 9 m síc  Z  na 3-12 m síc  

b) pokus o fyzické napadení 

    *   FP, Z  na 3-12 m síc  Z  na 3-18 m síc  

*       FP, Z  až na 20 utkání nebo 
až na 9 m síc  

Z  na 3-12 m síc  

  *   * FP, Z  na 3-9 m síc  Z  na 6-12 m síc  

c) fyzické napadení bez zran ní 

    *   FP, Z  na 3-12 m síc  Z  na 6-18 m síc , 
V  
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Trest pro 

Druh a výše trestu  
(N – napomenutí, FP – finan ní pokuta,  
Z  – zastavení innosti,  
V  – vylou ení z innosti v ledním hokeji) 

P estupek 

H
rá

e 

Tr
en

ér
a 

R
oz

ho
d

íh
o 

de
le

gá
ta

 

jin
éh

o 
fu

nk
ci

on
á

e 

v leh ích p ípadech v závažn jších 
p ípadech 

*       FP, Z  až na 25 utkání nebo 
až na 12 m síc  

Z  na 3-18 m síc , 
V  

  *   * FP, Z  na 3-12 m síc  Z  na 3-18 m síc , 
V  

d) fyzické napadení se zran ním. 

    *   FP, Z  na 3-18 m síc  Z  na 6-18 m síc , 
V  

6. Odmítnutí zahájit hru, nap . odmítnutí nastoupit, hrát, opušt ní h išt   
a) bez následku p ed asného ukon ení 
utkání   *   * N, FP, Z  až na 6 utkání 

nebo až na 3 m síce 
FP, Z  na 1-6 utkání

b) s následkem p ed asného ukon ení 
utkání.   *   * FP, Z  na 3-12 utkání nebo 

na 1-9 m síc  
FP, Z  na 3-12 
m síc  

7. P estupky Rozhod ích proti ád m a 
sm rnicím, nap . nedodržení povinností, 
pozdní p íchod (p íjezd) na utkání, chybný 
postup nebo zanedbání p i kontrole 
náležitostí, kontrole totožnosti Hrá , 
nesprávnosti p i vyú tování. 

    *   

N, FP, Z  na 6 m síc  FP, Z  na 1-12 
m síc  

8. P estupky Trenér  a jiných 
funkcioná  proti ád m, nap . 
nedodržení povinností, neoprávn ný vstup 
na ledovou plochu, na trestnou lavici, na 
hrá skou lavici nebo do šatny soupe e, do 
šatny Rozhod ích.  

  *   * 

N, FP, Z  až na 10 utkání 
nebo až na 3 m síce 

FP, Z  na 1-12 
m síc  

9. Narušení regulérnosti sout že, nap . 
úmyslné ovliv ování výsledku, sabotování 
hry, p ijetí, p edání, p íslib nebo pokus o 
p edání pen z nebo jiných výhod za ú elem 
ovlivn ní výsledku utkání, ne estné 
rozhodování Rozhod ího, sázka na výsledek 
utkání, jehož se ú astní, nehlášení pokusu o 
ovliv ování výsledku. 

* * * * 

Z  až na 18 m síc , V  Z  na 9-18 m síc , 
V  

10. Uvád ní nesprávných výsledk , nap . 
falšování nebo pozm ování sportovn  
technických písemností, pr kaz , uvád ní 
chybných údaj , neuvedení d ležitých 
událostí nebo okolností ve sportovn  
technických písemnostech.  

* * * * 

N, FP, Z  až na 12 utkání FP, Z  na 6-18 
m síc  

11. Porušení zákazu dopingu, nap . start 
pod vlivem dopingu, porušování zákazu 
používání dopingu, navád ní k použití 
dopingu.  

* *   * 

podle platných zvláštních 
p edpis  

podle platných 
zvláštních p edpis  

12. Ma ení innosti nebo rozhodnutí 
ídícího orgánu sout že, nap . nedostavení 

se k jednání, start Hrá e v dob  Z , 
nerespektování rozhodnutí disciplinární 
nebo jiné komise.  

* * * * 

N, FP, Z  až na 6 m síc  FP, Z  na 3-18 
m síc  

13. Jiná provin ní.  * * * * N, FP, Z  až na 18 m síc  FP, Z  až na 18 
m síc  
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B. Kolektivy 
Druh a výše trestu  
(N – napomenutí, FP – finan ní pokuta, Z  – zastavení innosti, OD – 
odehrání utkání bez p ítomnosti divák , UH – uzav ení h išt  nebo 
h iš , VS – vylou ení ze sout že nebo sout ží) 

P estupek 

v leh ích p ípadech v závažn jších p ípadech 
1. Nesportovní chování, vhazování p edm t  na ledovou plochu  
a) nesportovní chování bez vhazování p edm t  na 
ledovou plochu, na hrá skou lavici, nebo na trestnou 
lavici  

N, FP do 40 % FP do 60 %, OD až na 4 utkání, 
UH až na 4 utkání 

b) vhazování p edm t  na ledovou plochu, na 
hrá skou lavici, nebo na trestnou lavici, pokud je 
bylo možno odstranit bez p erušení utkání  

N, FP do 60 % FP od 10 do 60 %,  
OD až na 6 utkání 
UH až na 6 utkání 

c) vhazování p edm t  na ledovou plochu, na 
hrá skou lavici, nebo na trestnou lavici, pokud bylo 
z tohoto d vodu utkání p erušeno  

FP do 80 %,  
UH až na 6 utkání 

FP od 20 do 100 %,  
OD až na 8 utkání 
UH až na 8 utkání 

d) ukon ení utkání vlivem vhazování p edm t  na 
ledovou plochu, na hrá skou lavici, nebo na trestnou 
lavici.  

FP do 100 %,  
UH až na 8 utkání 

FP od 20 do 100 %,  
OD na 4-10 utkání, 
UH na 4-10 utkání, VS 

2. Výtržnosti a fyzické napadení, nap . fyzické napadení Hrá , funkcioná , Rozhod ích, vstup divák  a jiných 
neoprávn ných osob na hrací plochu, na hrá ské a trestné lavice, do šaten, ni ení majetku v prostorách h išt , stadionu nebo 
okolí  
a) pokud nedošlo ke zran ní a škodám a po adatelská 
služba ú inn  nezasáhla  

N, FP do 40 % FP do 60 %, OD až na 4 utkání, 
UH až na 4 utkání 

b) pokud po adatelská služba zasáhla, a p esto došlo 
ke zran ní nebo škodám  

FP do 60 %,  
UH až na 4 utkání 

FP do 80 %, OD až na 4 utkání, 
UH až na 6 utkání 

c) pokud po adatelská služba nezasáhla, selhala, 
nezvládla situaci, nebo bylo utkání z d vodu 
výtržností nebo fyzického napadení p ed asn  
ukon eno.  

FP do 100 %,  
UH až na 8 utkání 

FP od 20 do 100 %,  
OD na 4-10 utkání, 
UH na 4-10 utkání, VS 

3. Nedostavení se k utkání.  N, FP do 50 % FP do 80 %, Z  až na 3 utkání, VS
4. Odmítnutí zahájit hru, nap . odmítnutí nastoupit, hrát, opušt ní h išt   
a) bez následk  p ed asného ukon ení utkání  N, FP do 50 % FP do 60 %, Z  až na 3 utkání 
b) s následkem p ed asného ukon ení utkání.  FP do 60 %,  

Z  až na 3 utkání 
FP do 100 %, Z  až na 4 utkání, 
VS 

5. Narušení regulérnosti sout že, nap . úmyslné 
ovliv ování výsledku, nenastoupení k utkání, 
sabotování hry, p ijetí, p edání, p íslib nebo pokus o 
p edání pen z nebo jiných výhod za ú elem 
ovlivn ní výsledku utkání, sázka na výsledek utkání, 
nehlášení pokusu o ovliv ování výsledku.  

FP do 80 %,  
Z  až na 6 utkání, VS 

FP od 40 do 100 %,  
Z  na 2-8 utkání, VS 

6. Porušení zákazu dopingu, nap . start pod vlivem 
dopingu, porušování zákazu o používání dopingu.  

podle platných zvláštních 
p edpis  

podle platných zvláštních p edpis  

7. Ma ení innosti nebo rozhodnutí ídícího 
orgánu sout že, nap . nedodržení na ízení nebo 
rozpisu sout že, start v dob  zastavení innosti, 
nerespektování rozhodnutí disciplinární nebo jiné 
komise.  

N, FP do 50 % FP do 100 %, Z  až na 4 utkání, 
VS 

8. Neoprávn ný start Hrá e  
a) start za družstvo jiného Klubu bez povolení 
hostování (p estupu). 

N, FP do 50 % FP do 100 %, Z  až na 4 utkání, 
VS 

b) porušení ustanovení SD , nap . o po tu 
odehraných utkání, startu A, B družstev apod., i 
jiných p edpis  SLH  

N, FP do 50 % FP do 100 %, Z  až na 4 utkání, 
VS 

c) start na cizí hrá ský pr kaz a start v dob  zastavení 
innosti nebo porušení registra ního ádu.  

FP do 80 %, Z  až na 8 utkání FP do 100 %, Z  až na 10 utkání, 
VS 

9. Jiná provin ní. N, FP do 80 %,  
Z  až na 8 utkání,  
UH až na 8 utkání 

FP do 100 %,  
Z  až na 10 utkání,  
OD až na 10 utkání, 
UH až na 10 utkání, VS 

Poznámka: U finan ní pokuty je uvád ná výše v procentech, za 100 % se považuje nejvyšší možná výše, kterou m že 
disciplinární komise kolektivu uložit. 
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 lánek 1 

Základní ustanovení 
1. Hrá i, kte í se cht jí zú astnit sportovních sout ží v ledním hokeji (dále také jako „Hrá “), musí 

být registrováni podle tohoto registra ního ádu v platném zn ní (dále také jako „Registra ní 
ád“), s výjimkou Hrá  startujících za družstva extraligy senior , I. ligy senior  a 

profesionálních zahrani ních sout ží, kterých se p íslušný klub ú astní se souhlasem eského 
svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ SLH“). Jejich ú ast upravuje P estupní ád pro 
kluby extraligy a I. ligy. 
 

2. Registrací se rozumí zp sob, jakým se zajiš uje p íslušnost k ur itému klubu (dále také jako 
„Klub“). 

  
3. Hrá  m že být registrován pouze za jeden Klub. Registrace se provádí nejd íve od 5 let v ku 

Hrá e. 
  

lánek 2 
1. Podkladem pro registraci je Klubem, za který chce být Hrá  registrován, elektronicky vypln ný 

formulá  „P IHLÁŠKA K REGISTRACI“, který obsahuje:  
- jméno, p íjmení, datum narození a rodné íslo Hrá e, 
- bydlišt  Hrá e, 
- název Klubu, za který chce být Hrá  registrován, registra ní íslo tohoto Klubu p id lené 

    SLH, 
- digitální fotografii Hrá e odpovídající jeho v ku a spl ující parametry pro vydání 

cestovního pasu dle p íslušných právních p edpis  eské republiky (dále také jako 
„P ihláška“). 

  
2. P ihlášku Klub doru í registra nímu odd lení SLH prost ednictvím registra ního systému 

provozovaného SLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako 
„Registra ní systém“). 
  

3. K ádn  vypln né P ihlášce p iloží Klub prost ednictvím Registra ního systému v elektronické 
podob : 
a) vytišt nou P ihlášku opat enou ú edn  ov eným podpisem Hrá e, u Hrá  mladších 15 let 

podpisem Hrá e a sou asn  ú edn  ov eným podpisem jeho zákonného zástupce; 
b) p ípadn  dokumenty vyžadované pro registraci Hrá e transferovými p edpisy Mezinárodní 

hokejové federace,   

a to ve formátu .pdf.  
 

4. Za ádné vypln ní P ihlášky a pravdivost všech údaj  odpovídá Hrá  a Klub. 
 

5. Úmyslné uvedení nepravdivých údaj  je disciplinárním provin ním. 
 

6. K dokladování registrace Hrá e u SLH a totožnosti Hrá e se vystavuje hrá ský pr kaz. 
Vystavení hrá ského pr kazu je podmín no zaplacením poplatku stanoveného ceníkem služeb 
registra ního odd lení SLH prost ednictvím Registra ního systému. Hrá ský pr kaz je 
majetkem SLH. 

 
7. Po zaplacení poplatku dle odst. 6. tohoto lánku se hrá ský pr kaz vyhotoví na Klubem 

prost ednictvím Registra ního systému ur eném výdejním míst  registra ního odd lení SLH a 
p edá osobn  Hrá i nebo zástupci Klubu, za který je Hrá  registrován. 
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lánek 3 
Hrá ský pr kaz 

1. Hrá ským pr kazem se Hrá  prokazuje v p ípadech stanovených p edpisy a ády SLH. 
 

2. Pokud u Hrá e dojde ke zm n  jména, p íjmení i zásadní zm n  podoby oproti fotografii na 
hrá ském pr kazu nebo pokud uplyne doba platnosti hrá ského pr kazu, provede se na žádost 
Klubu podanou prost ednictvím Registra ního systému vým na hrá ského pr kazu. Vým na 
hrá ského pr kazu je podmín na zaplacením poplatku stanoveného ceníkem služeb 
registra ního odd lení SLH prost ednictvím Registra ního systému a odevzdáním stávajícího 
hrá ského pr kazu. Není-li stávající hrá ský pr kaz odevzdán, postupuje se dle odst. 3. tohoto 
lánku. 

  
3. Pokud dojde ke ztrát , zni ení nebo poškození hrá ského pr kazu tak, že jsou podle n j 

identifikace Hrá e a zjiš ování údaj  obsažených v hrá ském pr kazu nemožné nebo obtížné, 
požádá Klub prost ednictvím Registra ního systému o vystavení duplikátu hrá ského pr kazu 
Hrá e. 

 
4. Poplatek za vystavení duplikátu hrá ského pr kazu stanovuje ceník služeb registra ního 

odd lení SLH a bez jeho zaplacení prost ednictvím Registra ního systému nebude duplikát 
hrá ského pr kazu vystaven.  
 

lánek 4 
Zm ny v registraci 

Zm ny v registraci lze provést v p ípad :  
a) p estupu Hrá e,  
b) hostování Hrá e.   
  

lánek 5 
Zrušení registrace 

1. Návrh na zrušení registrace podává písemn  registra nímu odd lení SLH Klub, ve kterém je 
Hrá  registrován, anebo Hrá . 

 
2. Žádá-li o zrušení registrace Hrá , podá písemnou žádost Klubu a kopii žádosti o zrušení 

registrace spolu s podacím lístkem o zaslání Klubu zašle registra nímu odd lení SLH. Klub 
musí do 14 dn  dát písemné vyjád ení na registra ní odd lení SLH spolu s hrá ským 
pr kazem. Pokud Klub nesplní p edepsanou lh tu 14 dn , bude p edán k disciplinárnímu 
potrestání a žádost bude posuzována, jako když Klub se žádostí souhlasí. 

 
3. Žádá-li o zrušení registrace Klub, vyhotoví seznam Hrá , u nichž žádá o zrušení registrace, a 

odevzdá jej spolu s hrá skými pr kazy Hrá  registra nímu odd lení SLH. Seznam opat í 
podpisem funkcioná e Klubu. Hrá i Klub písemn  oznámí, že požádal registra ní odd lení 

SLH o zrušení registrace Hrá e. 
 
4. Poplatek za zrušení registrace stanovuje ceník služeb registra ního odd lení SLH.  
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5. Registra ní odd lení SLH projedná žádost o zrušení registrace a rozhodnutí oznámí písemn  

Hrá i a Klubu.  
 
6. P i trvalém p estupu Hrá e do zahrani ního klubu se jeho registrace automaticky ruší. P i 

hostování Hrá e v zahrani ním klubu provede registra ní odd lení SLH záznam v 
Registra ním systému. 

 
7. Pokud družstvo dané v kové kategorie Klubu nevstoupí do druhé po sob  jdoucí sezóny, bude 

na žádost Hrá e zrušena jeho registrace i bez souhlasu mate ského Klubu. Žádost o zrušení 
registrace z tohoto d vodu však m že být registra nímu odd lení SLH podána nejd íve 1.7. 
Sezóny a pro její posouzení je rozhodující stav v dob  jejího podání. Pro ú ely aplikace tohoto 
ustanovení se za sout ž dané v kové kategorie považuje též odpovídající zahrani ní sout ž, 
které se mate ský Klub ú astní se souhlasem SLH. 
 

8. Zánikem lenství Klubu, za který je Hrá  registrován, v SLH se automaticky ruší registrace 
Hrá e. 
  

lánek 6 
Obnova registrace 

1. Hrá , jemuž byla zrušena registrace na základ  žádosti Klubu, nebo dle odst. 7. i 8. l. 5 
Registra ního ádu, m že být kdykoliv znovu zaregistrován za kterýkoliv Klub, mimo období 
od 1. 2. do 30. 4. roku. 

 
2. Hrá , jemuž byla zrušena registrace na základ  jeho žádosti se souhlasem Klubu, m že být 

znovu zaregistrován za kterýkoliv Klub až po uplynutí 12 m síc  od zrušení registrace, mimo 
období od 1. 2. do 30. 4. roku. 

 
3. Hrá , jemuž byla zrušena registrace na základ  jeho žádosti p es nesouhlas Klubu, m že být 

znovu zaregistrován až po uplynutí 12 m síc  od zrušení registrace, mimo období od 1. 2. do 
30. 4. roku, a to: 

 
a) za Klub, za který byl Hrá  registrován p ed zrušením registrace, nebo 

 
b) za kterýkoliv jiný Klub, ovšem pouze se souhlasem Klubu, za který byl Hrá  registrován 

p ed zrušením registrace, nebo po p edložení dokladu o zaplacení odstupného tomuto Klubu 
dle l. 9 P estupního ádu mimo klub  extraligy a I. ligy ve zn ní platném a ú inném ke dni 
zrušení registrace, a to ve výši odpovídající v kové a výkonnostní kategorii Hrá e k tomuto 
dni. 

 
4. Hrá , jemuž byla zrušena registrace dle v ty první odst. 6. l. 5 Registra ního ádu, m že být 

kdykoliv znovu zaregistrován, mimo období od 1. 2. do 30. 4. roku, a to: 
 

a) za Klub, ve kterém byl Hrá  registrován p ed zrušením registrace nebo 
b) za kterýkoliv jiný Klub, ovšem pouze se souhlasem Klubu, ve kterém byl Hrá  registrován 

p ed zrušením registrace, nebo po p edložení dokladu o zaplacení odstupného tomuto Klubu 
dle l. 9 P estupního ádu mimo klub  extraligy a I. ligy ve zn ní platném a ú inném ke dni 
zrušení registrace, a to ve výši odpovídající v kové a výkonnostní kategorii Hrá e k tomuto 
dni. 

 
5. P i obnov  registrace se postupuje jako v p ípad  p vodní registrace. 
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lánek 7 

Záv re ná ustanovení 
1. Spory o registraci mezi Kluby rozhoduje registra ní odd lení SLH. 

  
2. Porušení ustanovení Registra ního ádu se považuje za disciplinární provin ní. 
  
3. Výklad Registra ního ádu, jeho zm ny a dopl ky provádí výkonný výbor SLH. 
   
4. Tento Registra ní ád byl schválen konferencí SLH dne 20. 6. 2020 s platností a ú inností od 

20. 6. 2020 a p ípadn  následn  m n n a dopl ován VV SLH. 
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eský svaz ledního hokeje z.s. 
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mimo klub  
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Schváleno konferencí SLH dne 20. 6. 2020 
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ÁST I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Definice pojm  
„Sezóna“ 
Rozumí se asový úsek od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího. 
 
„Hrá ská smlouva” 
Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný ídícím orgánem sout že (dále také jako 
„ ídící orgán sout že“) a zpracovaný v souladu s platnými p edpisy a zákony eské republiky. Hrá  
(dále také jako „Hrá “) a klub mohou tento vztah uzavírat po dovršení 16. roku v ku Hrá e, p i emž 
smluvní strany respektují, že pro kvalifikaci profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi 
klubem a Hrá em. 
 
„Cizinec“ 
Rozumí se cizí státní p íslušník, pokud nep sobil ve t ech po sob  jdoucích Sezónách v sout žích 

eského svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ SLH“). 
 
„Zahrani ní juniorská sout ž“ 
Rozumí se zahrani ní juniorská sout ž junior  v ledním hokeji, které se ú astní Klub Zahrani ní 
sout že se souhlasem SLH. 
 
„Klub Zahrani ní juniorské sout že“ 
Rozumí se klub, který se se souhlasem SLH ú astní Zahrani ní juniorské sout že. 
 

lánek 1 

Tento p estupní ád stanoví podmínky, za nichž se uskute ují p estupy a hostování všech Hrá  
mimo p estup  a hostování, které eší „P estupní ád pro kluby extraligy a I. ligy“. 

 
lánek 2 

Ú astníky ízení o p estupu, hostování i p ed asném ukon ení hostování jsou:  
 

a) Hrá ,  
b) hokejový klub (dále také jako „Klub“), za který je Hrá  registrován (dále také jako „Mate ský 

klub“), 
c) Klub, do n hož Hrá  hlásí p estup nebo hostování nebo v n mž chce hostování ukon it (dále 

také jako „Nový klub“). 
 

lánek 3 
O všech p estupech a hostováních rozhoduje registra ní odd lení SLH. 

 
lánek 4 

Žádosti o p estup, hostování a p ed asné ukon ení hostování se podávají registra nímu odd lení 
SLH prost ednictvím registra ního systému provozovaného SLH na adrese webové stránky 

www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registra ní systém“), a to denn  v období od 1. 5. do  
31. 1. Sezóny. 
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ÁST II. 

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ O P ESTUP NEBO HOSTOVÁNÍ 

lánek 5 
1. Formulá  žádosti o p estup, hostování nebo p ed asné ukon ení hostování Hrá e (dále také jako 

„Formulá “) vyplní Nový klub elektronicky prost ednictvím Registra ního systému a ádn  
vypln ný Formulá  (dále také jako „Žádost“) uloží v etn  všech p íloh uvedených v odst. 3. tohoto 
lánku do Registra ního systému, ímž je Žádost prost ednictvím Registra ního systému 

automaticky doru ena Mate skému klubu (dále také jako „Doru ení Žádosti“). 
 
2. Mate ský klub je povinen se nejdéle do 14 dn  ode dne Doru ení Žádosti k této prost ednictvím 

Registra ního systému vyjád it. Pokud Mate ský klub nesplní p edepsanou lh tu 14 dn , bude 
p edán k disciplinárnímu potrestání a Žádost bude posuzována, jako když Mate ský klub se Žádostí 
souhlasí. Mate skému klubu nezaniká nárok na odstupné za Hrá e dle tabulkové hodnoty Hrá e. 

  
3. K Žádosti p iloží Nový klub prost ednictvím Registra ního systému v elektronické podob : 
  

a) digitální fotografii Hrá e odpovídající jeho v ku a spl ující parametry pro vydání cestovního 
pasu dle p íslušných právních p edpis  eské republiky;  
 

b) vytišt nou Žádost opat enou podpisem Hrá e, u Hrá  mladších 15 let podpisem Hrá e a 
sou asn  podpisem jeho zákonného zástupce, a to ve formátu .pdf; 
 

c) p ípadn  další dokumenty vyžadované tímto p estupním ádem. 
  

4.  Žádost se považuje za podanou registra nímu odd lení SLH: 
 
a) dnem, kdy Mate ský klub prost ednictvím Registra ního systému vyjád í ve lh t  stanovené 

v odst. 2. tohoto lánku s touto souhlas; nebo 
 

b) vyjád í-li Mate ský klub prost ednictvím Registra ního systému ve lh t  stanovené v odst. 2. 
tohoto lánku s touto nesouhlas, dnem, kdy Nový klub 

(i)  p iloží k Žádosti doklad o zaplacení odstupného Mate skému klubu dle l. 9, p ípadn  l. 
9a, tohoto p estupního ádu v elektronické podob , je-li takový doklad tímto p estupním 
ádem vyžadován, nebo 

(ii) doru í registra nímu odd lení SLH originál nebo ú edn  ov enou kopii souhlasného 
prohlášení uvedeného pod písm. c) odst. 2. l. 6 tohoto p estupního ádu a doklad  
prokazujících spln ní veškerých podmínek v tomto souhlasném prohlášení pro p estup 
Hrá e p ípadn  stanovených, 

a Žádost odešle prost ednictvím Registra ního systému registra nímu odd lení SLH, a to 
nejpozd ji do 14 dn  od vyjád ení nesouhlasu s Žádostí Mate ským klubem; nebo 
 

c) nevyjád í-li se Mate ský klub k Žádosti ve lh t  stanovené v odst. 2. tohoto lánku, dnem, kdy 
Nový klub po marném uplynutí této lh ty, nejpozd ji však do 14 dn  po jejím uplynutí, Žádost 
odešle prost ednictvím Registra ního systému registra nímu odd lení SLH.   
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ÁST III.  

ROZHODOVÁNÍ O P ESTUPECH 

 
lánek 6 

1. Registra ní odd lení SLH žádost o p estup neprojedná: 
 
a) byla-li podána mimo p estupní období 1. 5. - 31. 1. Sezóny, 

   
b) nemá-li n kterou ze stanovených náležitostí, 

 
c) nemá-li Hrá  ukon ené hostování v jiném Klubu, 

 
d) uvede-li Klub jako d vod nesouhlasu se žádostí o p estup, že Hrá  má s Klubem uzav enou 

Hrá skou smlouvu nebo jiný smluvní vztah, jehož p edm tem je výkon hokejové innosti 
Hrá e v Klubu a který byl mezi Hrá em a Klubem uzav en nejd íve v Sezón , v níž Hrá  
dovršil i dovrší 14. rok v ku, a sou asn  originál i ú edn  ov enou kopii takové Hrá ské 
smlouvy nebo takového jiného smluvního vztahu nejpozd ji do 7 dn  doru í registra nímu 
odd lení SLH, 
 

e) nebyla-li podána v souladu s l. 5 tohoto p estupního ádu. 
 

2. Registra ní odd lení SLH žádost o p estup schválí, nenastal-li žádný z d vod  k neprojednání 
žádosti o p estup uvedených v odst. 1. tohoto lánku a je-li Hrá  v Mate ském klubu registrován 
nejmén  30 dn , respektive nejmén  14 dn , jedná-li se o Hrá e, který v roce, v n mž za ala 
p íslušná sezóna, dovršil i dovrší 14. rok v ku, a mladšího, a: 

 
a) souhlasí-li s p estupem Mate ský klub nebo 
 
b) u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 9. rok v ku (pro 

Sezónu 2019-2020 se jedná o ro ník narození 2010), a mladších, p es nesouhlas Mate ského 
klubu, byla-li žádost o p estup podána registra nímu odd lení SLH v období od 1. 5. do 31. 5. 
Sezóny a nebyl-li již v pr b hu téže Sezóny do Nového klubu schválen p estup t em Hrá m 
téhož ro níku narození p es nesouhlas Mate ského klubu nebo   
 

c) u Hrá  neuvedených pod písm. b) tohoto odstavce p es nesouhlas Mate ského klubu po 
p edložení: 

(i)    dokladu o zaplacení odstupného Mate skému klubu dle l. 9 tohoto p estupního ádu; 
pokud Mate ský klub nesouhlasí s výší odstupného, stanovuje tuto výši Smír í komise 

SLH; v pr b hu jedné Sezóny lze však schválit maximáln  t i p estupy Hrá , kte í 
v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 10. až 14. rok v ku (pro Sezónu 
2019-2020 se jedná o ro níky narození 2009 až 2005), z jednoho Mate ského klubu p es 
jeho nesouhlas; nebo 

(ii) souhlasného prohlášení Mate ského klubu a Hrá e opat eného ú edn  ov enými podpisy 
Mate ského klubu a Hrá e, u Hrá  mladších 15 let podpisem Hrá e a sou asn  ú edn  
ov eným podpisem jeho zákonného zástupce, v n mž bude deklarováno, za jakých 
vzájemn  ujednaných podmínek je Hrá  oprávn n z Mate ského klubu p estoupit (dále 
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také jako „Souhlasné prohlášení“), a doklad  prokazujících jejich spln ní; závazný 
formulá  Souhlasného prohlášení tvo í p ílohu . 1 tohoto p estupního ádu. 

 
3. Registra ní odd lení SLH žádost o p estup zamítne, nejsou-li spln ny podmínky pro její 

schválení dle odst. 2. tohoto lánku.  
 

4. Smír í komise: 
 

a) Smír í komise (dále také jako „SK“) je nezávislý t í lenný orgán složený ze zástupc  SLH a 
advokátní kancelá e; tyto subjekty delegují své zástupce do SK; smír í komise zasedá podle 
pot eby, zpravidla nejpozd ji do 5 dn  od doru ení návrhu na projednání, v etn  pot ebných 
podklad  a dokladu o uhrazení poplatku; k jednání SK mohou být, dle jejího uvážení, p izváni 
zástupci zainteresovaných stran; zástupci zainteresovaných stran jsou povinni p edložit 
veškerou dokumentaci k projednávanému návrhu; SK svá rozhodnutí vydává písemn ; jednání 
SK svolává její p edseda, který vyrozumí ostatní ú astníky ízení, 
 

b) Smír í komise zejména: 
 

(i) dle „Zásad pro stanovení výše odstupného“ stanovuje výši odstupného za Hrá e, který 
nemá uzav enou Hrá skou smlouvu, nebo kterému vypršela Hrá ská smlouva, kde nedošlo 
k dohod  Klub , 

(ii) eší spory týkající se platnosti Hrá ských smluv, jejich dodržování a pln ní, 
(iii) eší spory mezi Kluby, kdy nebyla dodržena dohoda o podmínkách p estupu, p ípadn  

hostování Hrá e, 
 

c) rozhodnutí SK je kone né a v SLH proti n mu není odvolání, 
 
d) v p ípad  nerespektování rozhodnutí SK vyvodí ídící orgán sout že i jeho disciplinární 

komise nebo inovník v i Klubu nebo jednotlivci sankce; v p ípad , kdy rozhodnutí SK 
 nerespektuje jednotlivec, se m že jednat o finan ní pokutu, zastavení innosti; v p ípad , 
 že rozhodnutí SK nebude respektovat Klub, m že se jednat o pokutu, zastavení innosti  hrá e, 
za kterého Klub dluží druhému Klubu, zastavení možnosti dalších p estup  a hostování, stržení 
dlužné ástky ze spole ných aktivit Klubu, zastavení innosti Klubu, vylou ení Klubu 
ze sout že, p ípadn  vylou ení z SLH; návrh na vylou ení p edkládá SK, 
 

e) poplatek za návrh na smír í ízení   5 000 K , 
 

f) bude-li návrhu na smír í ízení SK v plném rozsahu vyhov no, uloží SK ve svém rozhodnutí 
ú astníku ízení, proti n muž návrh na smír í ízení sm oval, povinnost nahradit zaplacený 
poplatek za návrh na smír í ízení ú astníku ízení, který návrh na smír í ízení podal.  

 
 
 

ÁST IV.  
ROZHODOVÁNÍ O HOSTOVÁNÍ 

lánek 7 
1. Registra ní odd lení SLH žádost o hostování neprojedná: 

 



2020-06-20 Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy 79

a) byla-li podána mimo p estupní období 1. 5. - 31. 1. Sezóny, 
  

b) nemá-li n kterou ze stanovených náležitostí, 
 

c) nemá-li Hrá  ukon ené hostování v jiném Klubu, 
 

d) uvede-li Klub jako d vod nesouhlasu se žádostí o hostování, že Hrá  má s Klubem uzav enou 
Hrá skou smlouvu nebo jiný smluvní vztah, jehož p edm tem je výkon hokejové innosti 
Hrá e v Klubu a který byl mezi Hrá em a Klubem uzav en nejd íve v Sezón , v níž Hrá  
dovršil i dovrší 14. rok v ku, a sou asn  originál i ú edn  ov enou kopii takové Hrá ské 
smlouvy nebo takového jiného smluvního vztahu nejpozd ji do 7 dn  doru í registra nímu 
odd lení SLH, 
 

e) nebyla-li podána v souladu s l. 5 tohoto p estupního ádu. 
 

2. Registra ní odd lení SLH žádost o hostování schválí, nenastal-li žádný z d vod  k neprojednání 
žádosti o hostování uvedených v odst. 1. tohoto lánku a je-li Hrá  v Mate ském klubu registrován 
nejmén  30 dn , respektive nejmén  14 dn , jedná-li se o Hrá e, který v roce, v n mž za ala 
p íslušná sezóna, dovršil i dovrší 14. rok v ku, a mladšího, a 
 
a) souhlasí-li s hostováním Mate ský klub; 

   
b) p es nesouhlas Mate ského klubu v kategorii dorostu a junior  na základ  potvrzení o zahájení 

vzd lávání (o pokra ování ve vzd lávání) Hrá e v denní form  vzd lávání v jiné škole než 
základní, nacházející se nejmén  30 km od obce, v níž p sobí Mate ský klub, a sou asn  bu  
p ímo v obci, v níž p sobí Nový klub, nebo v její bezprost ední blízkosti (dále jako „Škola“), a 
to na dobu stanovenou v žádosti o hostování, nejmén  však na 30 dn , nejvíce na jednu Sezónu 
a do konce 30. dne po dovršení 18. roku v ku Hrá e; po dovršení 18. roku v ku Hrá e p es 
nesouhlas Mate ského klubu je do Nového klubu povolen pouze p estup po uhrazení 
odstupného; 
 

c) p es nesouhlas Mate ského klubu v kategorii senior  po p edložení dokladu o zaplacení 
odstupného Mate skému klubu dle l. 9a tohoto p estupního ádu, jedná-li se o hostování do 
konce p íslušné sezóny; pokud Mate ský klub nesouhlasí s výší odstupného, stanovuje tuto výši 
SK; Hrá  hostující na základ  tohoto písmene nesmí bez souhlasu Mate ského klubu p sobit 
v jakémkoliv jiném klubu, nežli v klubu, ve kterém hostuje. 

 
3. Hostování mezi sout žemi (st ídavý start) do sout že v kové kategorie senior  se povoluje: 

a) se souhlasem Mate ského klubu; 

b) nejdéle do 30. 4. p íslušné Sezóny; 

c) Hrá m v kové kategorie senior , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i 
dovrší 22. rok v ku, a mladším 

(i) z vyšší sout že do nižší sout že, pokud se Mate ský klub Hrá e této nižší sout že 
neú astní, 

(ii) z nižší sout že do vyšší sout že, pokud se Mate ský klub Hrá e této vyšší sout že 
neú astní 

d) Hrá m v kové kategorie senior , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i 
dovrší 28. rok v ku, a mladším, z II. ligy R nebo z nejvyšší krajské sout že senior  do 
univerzitní hokejové ligy, pokud se Mate ský klub Hrá e této sout že neú astní, 
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e) Hrá m v kové kategorie junior  do extraligy senior , nebo do I. ligy senior , nebo do II. ligy 
senior , nebo do nejvyšší krajské sout že senior , nebo do univerzitní hokejové ligy, pokud se 
Mate ský klub Hrá e té které z uvedených sout ží senior  neú astní, 

f) Hrá m v kové kategorie dorostu, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i 
dovrší 16. rok v ku, do extraligy senior , nebo do I. ligy senior , nebo do II. ligy senior , nebo 
do nejvyšší krajské sout že senior , pokud se Mate ský klub Hrá e té které z uvedených sout ží 
senior  neú astní. 
 

4. Hostování mezi sout žemi (st ídavý start) do sout že v kové kategorie junior  se povoluje: 

a) se souhlasem Mate ského klubu; 

b) nejdéle do 30. 4. p íslušné Sezóny; 

c) Hrá m, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 16. nebo 17. rok v ku 

(i) z juniorské ligy akademií do extraligy junior , pokud se Mate ský klub Hrá e extraligy 
junior  neú astní a pokud Hrá  v p íslušné Sezón  neodehrál v juniorské lize akademií 
50% utkání a více, a to v po tu Hrá  ur eném rozpisem sout ží vydaným ídícím 
orgánem sout že; po odehrání 50% utkání v juniorské lize akademií nem že Hrá  na 
základ  tohoto hostování mezi sout žemi (st ídavého startu) v p íslušné Sezón  hrát 
v extralize junior , 

(ii) z extraligy junior  do ligy junior , pokud se Mate ský klub Hrá e ligy junior  neú astní 
a pokud Hrá  v p íslušné Sezón  neodehrál v extralize junior  50% utkání a více, a to 
v po tu Hrá  ur eném rozpisem sout ží vydaným ídícím orgánem sout že; po 
odehrání 50% utkání v extralize junior  nem že Hrá  na základ  tohoto hostování mezi 
sout žemi (st ídavého startu) v p íslušné Sezón  hrát v lize junior , 

(iii) z extraligy dorostu do juniorské ligy akademií, nebo do extraligy junior , nebo do ligy 
junior , pokud se Mate ský klub Hrá e té které z uvedených sout ží junior  neú astní, a 
to v po tu ur eném rozpisem sout ží vydaným ídícím orgánem sout že, 

(iv) z ligy dorostu do juniorské ligy akademií, nebo do extraligy junior , nebo do ligy 
junior , pokud se Mate ský klub Hrá e té které z uvedených sout ží junior  neú astní, a 
to v po tu ur eném rozpisem sout ží vydaným ídícím orgánem sout že. 

 
5. Hostování mezi sout žemi (st ídavý start) do sout že v kové kategorie dorostu se povoluje: 

a) se souhlasem Mate ského klubu; 

b) nejdéle do 30. 4. p íslušné Sezóny; 

c) Hrá m, kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 14. nebo 15. rok v ku 

(i) z extraligy dorostu do ligy dorostu, pokud se Mate ský klub Hrá e ligy dorostu 
neú astní a pokud Hrá  v p íslušné Sezón  neodehrál v extralize dorostu 50% utkání a 
více, a to v po tu Hrá  ur eném rozpisem sout ží vydaným ídícím orgánem sout že; 
po odehrání 50% utkání v extralize dorostu nem že Hrá  na základ  tohoto hostování 
mezi sout žemi (st ídavého startu) v p íslušné Sezón  hrát v lize dorostu, 

(ii) z ligy starších žák  do extraligy dorostu, nebo do ligy dorostu, pokud se Mate ský klub 
Hrá e té které z uvedených sout ží dorostu neú astní, a to v po tu ur eném rozpisem 
sout ží vydaným ídícím orgánem sout že. 

 
6. Hostování mezi sout žemi (st ídavý start) se povoluje Hrá m se souhlasem Mate ského klubu do 

sout že v kové kategorie, ve které se Mate ský klub sout že neú astní, nejdéle však do 30. 4. 
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p íslušné Sezóny. Žádost o hostování mezi sout žemi (st ídavý start) z tohoto d vodu však m že 
být podána registra nímu odd lení SLH nejd íve 1. 7. Sezóny a pro její posouzení je rozhodující 
stav v dob  jejího podání. 

 
7. Hostování p es nesouhlas Mate ského klubu se povoluje Hrá m v kové kategorie, ve které se 

Mate ský klub sout že neú astní, a to pouze do Klubu, který se sout že p íslušné v kové kategorie 
ú astní, nejdéle však do 30. 4. p íslušné Sezóny. Žádost o hostování z tohoto d vodu však m že 
být podána registra nímu odd lení SLH nejd íve 1. 7. Sezóny a pro její posouzení je rozhodující 
stav v dob  jejího podání. 

 
8. V p ípad  hostování Hrá e schváleného dle písm. b) odst. 2. tohoto lánku je Hrá  povinen vždy 

v období 10. 10. - 20. 10. Sezóny a v období 10. 1. - 20. 1. Sezóny doru it registra nímu odd lení 
SLH Školou vystavené potvrzení, které nebude starší 10 dn  a z n hož bude vyplývat, že ke dni 

vystavení tohoto potvrzení je Hrá  žákem/studentem Školy a jeho vzd lávání ve Škole se 
uskute uje v denní form  vzd lávání (dále jako „Potvrzení Školy“). Nesplní-li Hrá  povinnost 
zakotvenou v p edchozí v t  tohoto odstavce ádn  a v as, bude na základ  žádosti Mate ského 
klubu o zrušení hostování Hrá e podané registra nímu odd lení SLH v období 21. 10. - 31. 10. 
Sezóny (v p ípad  nespln ní povinnosti Hrá e doru it registra nímu odd lení SLH Potvrzení 
Školy v období 10. 10. - 20. 10. Sezóny), respektive v období 21. 1. - 31. 1. Sezóny (v p ípad  
nespln ní povinnosti Hrá e doru it registra nímu odd lení SLH Potvrzení Školy v období 10. 1. -
20. 1. Sezóny), hostování Hrá e bez dalšího ke dni podání žádosti Mate ského klubu o zrušení 
hostování registra nímu odd lení SLH registra ním odd lením SLH zrušeno. Žádost 
Mate ského klubu o zrušení hostování z d vodu uvedeného v p edchozí v t  tohoto odstavce 
podanou mimo tam stanovená období i ned vodn  registra ní odd lení SLH neprojedná. 

 
9. Hostování nebo hostování mezi sout žemi (st ídavý start) nelze povolit, pokud by m lo skon it 

v období 1. 2. - 29. 4. Sezóny a nebo pokud by m lo trvat mén  než 30 dn , respektive mén  než 
14 dn , jedná-li se o Hrá e, který v roce, v n mž za ala p íslušná sezóna, dovršil i dovrší 14. rok 
v ku, a mladšího. 

 
 

ÁST V.  
OZNAMOVÁNÍ O ROZHODNUTÍ 

lánek 8 
1. Registra ní odd lení SLH projedná Žádost nejdéle do 10 dn  po jejím podání registra nímu 

odd lení SLH. 
 
2. P estupy a hostování schválené p es nesouhlas Mate ského klubu se oznamují Mate skému klubu 

prost ednictvím Registra ního systému.  
 
3. Zamítnutí Žádosti se oznamuje písemn  Hrá i a prost ednictvím Registra ního systému ob ma 

Klub m. 
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ÁST VI.  
ODSTUPNÉ 

lánek 9 
1. Výše odstupného v p ípad  p estupu Hrá e je stanovena v odst. 2. tohoto lánku.  
 
2. Odstupné se stanoví dle Mate ského klubu Hrá e a iní   
 

a) u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 20. rok v ku, a starších: 
 

(i) II. liga senior         430 500 K  
(ii) krajská sout ž senior       172 200 K  
(iii) okresní sout ž senior , univerzitní hokejová liga       43 000 K  
(iv) sout že žen              5 000 K ;  

 
b) u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 19. rok v ku, a 

mladších: 
 

       Sezóna Sezóna 
       2019-2020 2020-2021 

 

(i) juniorská liga akademií, extraliga junior       2000       2001  500 000 K  
                  2001       2002  400 000 K  

      2002       2003  300 000 K  
(ii) liga junior                  2000       2001  160 000 K  

                       2001       2002  115 000 K  
           2002       2003    85 000 K  

(iii)  okresní juniorská sout ž             2000       2001    15 000 K  
                   2001       2002    10 000 K  

           2002       2003      5 000 K  
 (vi) extraliga dorostu                   2003       2004  225 000 K  
                             2004       2005  150 000 K   
(vii) liga dorostu               2003       2004    85 000 K  
             2004       2005    75 000 K  
(viii)  okresní sout ž dorostu        2003-2004 2004-2005            0 K  
(ix) 9. t ída (ŽL/liga SŽ)         2005       2006  100 000 K  
(x) 8. t ída (ŽL/liga SŽ)         2006       2007     70 000 K  
(x) 7. t ída (ŽL/liga MŽ)         2007       2008     50 000 K  
(xi) 6. t ída (ŽL/liga MŽ)         2008       2009     35 000 K  
(xii) 5. t ída           2009       2010      20 000 K  
(xiii) 4. t ída           2010       2011               0 K  
(xiv) 3. t ída           2011     2012             0 K  
(xv) 2. t ída           2012       2013             0 K  
(xvi) 1. t ída           2013       2014             0 K  
(xvii) krajská sout ž starších žák         2005-2006 2006-2007             0 K  
(xviii) krajská sout ž mladších žák         2007-2008 2008-2009               0 K  
(xix) okresní sout ž žák          2005-2008 2006-2009                0 K  
(xx) dívky a ženy               5 000 K . 

 
3. Pro up esn ní stanovení v ku Hrá  je rozhodující vždy ro ník narození v období od 1. 1. do 31. 

12. p íslušného roku. 
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4. U Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 10. až 19. rok v ku, se od 

odstupného stanoveného v odst. 2. tohoto lánku ode te: 
 
a) ástka odstupného za Hrá e odpovídající výkonnostní kategorie v Sezón  p edcházející Sezón , 

v níž se Hrá  poprvé u SLH zaregistroval za jakýkoliv Klub; p ípadn  

b) alikvótní ástka za dobu zahrani ního transferu Hrá e nebo za dobu, po kterou m l Hrá  
zrušenu registraci, v obou p ípadech, bude-li takový stav trvat v p íslušné Sezón  nejmén  po 
celé období od 15. 9. roku do 30. 4. roku následujícího, p i emž alikvótní ástkou se rozumí 
ástka odpovídající nár stu odstupného za Hrá e za p íslušnou Sezónu dle p íslušné v kové 

kategorie a nejvyšší sout že, jíž se Klub v dané Sezón  v této v kové kategorii ú astnil. 
   

5. Bez ohledu na obsah ostatních ustanovení tohoto p estupního ádu iní odstupné za p estup Hrá e, 
který odehrál 600 a více utkání v Extralize, 5 000 K . 

 
6. V p ípad  dohody mezi Mate ským klubem a Novým klubem o výši odstupného se ustanovení 

odst. 1. až 5. tohoto lánku nepoužijí.  
 

lánek 9a 
 

1. Výše odstupného v p ípad  hostování Hrá e dle písm. c) odst. 2. l. 7 tohoto p estupního ádu je 
stanovena v odst. 2. tohoto lánku. 
 

2. Odstupné iní v p ípad  hostování Hrá e mezi Kluby níže uvedených sout ží  

a) o sout ž/e níže: 

 (i) z II. ligy do nejvyšší krajské sout že senior       5 000 K  
 (ii) z II. ligy do nižší sout že nežli nejvyšší krajská sout ž senior            0 K  
 (iii) z nižší sout že nežli II. liga do sout že nižší              0 K ; 

b) ve stejné výkonnostní kategorii: 

(i) z II. ligy do II. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 24. rok v ku, a mladších    10 000 K  
(ii) z II. ligy do II. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 25. rok v ku, a starších    25 000 K  
(iii) mezi nižšími sout žemi nežli II. liga u Hrá , kte í v roce, v n mž 
  za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 24. rok v ku, a mladších   2 000 K   
(iv) mezi nižšími sout žemi nežli II. liga u Hrá , kte í v roce, v n mž 
  za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 25. rok v ku, a starších      5 000 K  
(v) z univerzitní hokejové ligy do univerzitní hokejové ligy u Hrá , 

kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 
24. rok v ku, a mladších           2 000 K   

(vi) z univerzitní hokejové ligy do univerzitní hokejové ligy u Hrá , 
kte í v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 
25. rok v ku, a starších           5 000 K ; 

c) o sout ž/e výše: 

(i) z nižší sout že do II. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala 
  p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 24. rok v ku, a mladších  10 000 K  
(ii) z nižší sout že do II. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala 
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  p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 25. rok v ku, a starších   25 000 K  
(iii) do nižší sout že nežli II. liga u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala 
  p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 24. rok v ku, a mladších    2 000 K  
(iv) do nižší sout že nežli II. liga u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala 

  p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 25. rok v ku, a starších     5 000 K ; 

d)  do ostatních sout ží: 

(i) do univerzitní hokejové ligy                0 K ; 

 
v p ípad  p estupu Hrá e do Klubu, ve kterém v p edcházející Sezón  (p ípadn  Sezónách nep etržit ) 
dle tohoto písmene hostoval, uskute n ného do 31. 8. Sezóny následující se odstupné snižuje o 
odstupné (p ípadn  kumulované odstupné) zaplacené Klubem, do kterého Hrá  p estupuje, za 
hostování Hrá e dle tohoto písmene. 
 

ÁST VII.  
ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ REGISTRA NÍHO ODD LENÍ 

lánek 10 
1. Ú astníci p estupního ízení se mohou proti rozhodnutí registra ního odd lení SLH odvolat k 

výkonnému výboru SLH písemn  doporu enou poštou do 15 dn  od oznámení rozhodnutí dle 
odst. 2. a 3. l. 8 tohoto p estupního ádu.  

 
2. K odvolání je t eba p iložit doklad o zaplacení poplatku za odvolání ve výši: 
  

a) senio i                     5 000 K  
b) junio i    2 000 K  
c) dorost    1 000 K  
d) ostatní       500 K . 

 
 

ÁST VIII.  
USTANOVENÍ SPOLE NÁ A ZÁV RE NÁ 

lánek 11 
1. Tento p estupní ád se v celém rozsahu vztahuje též na Kluby ú astnící se se souhlasem SLH 

zahrani ní sout že. Pro ú ely tohoto p estupního ádu se za sout ž p íslušné v kové a výkonnostní 
kategorie považuje též odpovídající zahrani ní sout ž, které se Klub ú astní se souhlasem SLH. 
 

2. Všechna podání, vyjád ení a potvrzení, která p i ohlašování p estupu, hostování, prodloužení 
a p ed asném ukon ení hostování iní Mate ský klub a Nový klub prost ednictvím Registra ního 
systému. Za Klub jsou v tomto sm ru oprávn ny jednat všechny fyzické osoby, kterým byl na 
základ  žádosti podané prost ednictvím Registra ního systému z ízen unikátní uživatelský ú et pro 
daný Klub. 

  
3. Mate ský klub je povinen p i p estupu nebo hostování Hrá e oznámit písemn  Novému klubu 

všechny tresty zastavení innosti Hrá e, v etn  podmín ných, které v dob  hlášeného p estupu 
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nebo hostování ješt  neskon ily. Dále písemn  p edá evidenci osobních trest  Hrá e do konce 
utkání. 

 
4. Veškeré zm ny registrace musí být provedeny výhradn  podle tohoto p estupního ádu, p ípadn  

dalších p edpis  SLH. V od vodn ných p ípadech je VV SLH oprávn n ud lit konkrétnímu 
Hrá i výjimku z omezení stanovených tímto p estupním ádem. 

 
5. Porušení ustanovení tohoto p estupního ádu je disciplinárním provin ním. 

 
6. Výklad tohoto p estupního ádu, jeho zm ny a dopl ky provádí VV SLH.  
 

lánek 12 
Tento „P estupní ád mimo klub  extraligy a I. ligy“ byl schválen konferencí SLH dne 20. 6. 2020 
s platností a ú inností od 20. 6. 2020 a p ípadn  následn  m n n a dopl ován VV SLH. 
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P íloha . 1 
 

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

které dnešního dne iní 
 
 

I. 
Strany 

 
 
 
Varianta 1 (klub není složen ze dvou subjekt ) 
 
název:  ……………………… 
se sídlem: …………………………………………………………………………… 
I :   ………………………… 
zastoupen:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 

na stran  jedné (dále také jako „Klub“) 
 
 
Varianta 2 (klub je složen ze dvou subjekt ) 
 
název:  ………………………  
se sídlem: …………………………………………………………………………… 
I :   ………………………… 
zastoupen:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 
(dále také jako „Spolek“) 

a 

název:  ………………………  
se sídlem: …………………………………………………………………………… 
I :   ………………………… 
zastoupena:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 
(dále také jako „Spole nost“) 

na stran  jedné (Spolek a Spole nost dále také spole n  jako „Klub“) 
 

a 
 
 
Varianta 1 (hrá /ka starší 15 let) 
 
p íjmení a jméno: …………………………… 
narozen/a:  …………………………… 
bytem: …………………………… 

na stran  druhé (dále také jako „Hrá “) 
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Varianta 2 (hrá /ka mladší 15 let) 
 
p íjmení a jméno: …………………………… 
narozen/a:  …………………………… 
bytem: …………………………… 

zastoupen/a zákonným zástupcem (otec/matka) 

p íjmení a jméno: …………………………… 
narozen/a:  …………………………… 
bytem: …………………………… 

na stran  druhé (dále také jako „Hrá “) 
 

 
II. 

P edm t souhlasného prohlášení 
 

Strany tímto souhlasn  prohlašují, že mezi nimi bylo pro p ípad budoucího p estupu Hrá e z Klubu 
p es nesouhlas Klubu dle písm. c) odst. 2. l. 6 p estupního ádu mimo klub  extraligy a I. ligy (dále 
také jako „P estupní ád“), jakož i pro p ípad budoucího p estupu Hrá e z Klubu za podmínek 
uvedených ve v t  druhé odst. 2. l. 5 P estupního ádu, ujednáno následující: 

 (1) P estup Hrá e bude uskute n n bez nároku Klubu na jakékoliv odstupné. 

 (2) P estup Hrá e bude uskute n n za sjednané odstupné ve výši … K . 

 (3) P estup Hrá e bude uskute n n za odstupné stanovené P estupním ádem 
   ponížené o sjednanou ástku ve výši … K . 

K ížkem ozna it jednu z výše uvedených možností a v p ípadn  možnosti (2) nebo možnosti (3) 
doplnit p íslušnou ástku. Jsou-li sjednány jiné než shora uvedené podmínky p estupu Hrá e, 
ozna it možnost (4) a tyto podmínky p esn  specifikovat níže.  

 (4) P estup Hrá e bude uskute n n za t chto podmínek: … 
 
 

III. 

Na d kaz souhlasu s obsahem tohoto souhlasného prohlášení p ipojují strany své vlastnoru ní podpisy. 
 
 
 

V … dne … V … dne … 
 
 

Varianta 1 (Klub není složen ze dvou subjekt ) Varianta 1 (Hrá  starší 15 let) 
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……………………………………… ……………………………………… 
Klub Hrá  

(ú edn  ov ený/é podpis/y) (ú edn  ov ený podpis) 
 
 
 
 

Varianta 2 (Klub je složen ze dvou subjekt ) Varianta 2 (Hrá  mladší 15 let) 
 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
Spolek Hrá  

(ú edn  ov ený/é podpis/y)   
 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
Spole nost zákonný zástupce Hrá e 

(ú edn  ov ený/é podpis/y) (ú edn  ov ený podpis) 
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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ÁST I.  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

  
Tento p estupní ád stanoví podmínky, za nichž se uskute ují p estupy a Hostování Hrá , pokud je 
alespo  jedním z klub  ú astnících se p estupu i Hostování Hrá e Klub nebo Klub Zahrani ní 
sout že. 
 

ÁST II.  
DEFINICE POJM  

„Liga“ 
Rozumí se profesionální sout že senior  v eské republice (dále také jako „ R“) v ledním hokeji 
ízené výkonným výborem eského svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „VV SLH“), a to 

extraliga senior  (dále také jako „Extraliga“ nebo „ELH“) a I. liga senior  (dále také jako „I. liga“). 
 
„Zahrani ní sout ž“ 
Rozumí se profesionální zahrani ní sout ž senior  v ledním hokeji, které se ú astní Klub Zahrani ní 
sout že se souhlasem eského svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ SLH“). 

 
„Klub“ 
Rozumí se právní subjekt, který se považuje za klub ve smyslu l. 204 Sout žního a disciplinárního 
ádu SLH (dále také jako „klub“) a který se ú astní Ligy. 

 
„Klub Zahrani ní sout že“ 
Rozumí se klub, který se se souhlasem SLH ú astní Zahrani ní sout že. 
 
„Sezóna“ 
Rozumí se asový úsek od 1. 5. do 30. 4. roku následujícího. 
 
„Odehraná sezóna” 
Rozumí se nejmén  30% ú asti Hrá e v Mistrovských utkáních dle oficiální statistiky Ligy. 
 
„Utkání” 
Rozumí se veškerá utkání v ledním hokeji dle platných pravidel ledního hokeje (dále také jako 
„Pravidla ledního hokeje“) a p edpis  a ád  SLH v platném zn ní.  
 
„Mistrovská utkání” 
Rozumí se všechna Utkání zahrnutá v rozpisu/herním ádu Ligy. 
 
„Hrá ská smlouva” 
Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný ídícím orgánem Ligy (dále také jako 
„ ídící orgán sout že“) a zpracovaný v souladu s platnými p edpisy a zákony eské republiky (dále 
také jako „ R“) Hrá  a Klub mohou tento vztah uzavírat po dovršení 16. roku v ku Hrá e, p i emž 
smluvní strany respektují, že pro kvalifikaci profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi 
Klubem a Hrá em. Nebude-li Hrá ská smlouva v etn  p íloh, p ípadn  následných dodatk , alespo  
jednou ze smluvních stran p edložena ídícímu orgánu sout že k registraci v dob  jejího trvání, 
nejpozd ji však do 30 dn  ode dne uzav ení Hrá ské smlouvy, resp. dodatku Hrá ské smlouvy, bude 
na takovouto Hrá skou smlouvu, resp. takovýto dodatek Hrá ské smlouvy, ze strany SLH a jeho 
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orgán  nahlíženo tak, jako by smluvní strany od takovéto Hrá ské smlouvy, resp. od takovéhoto 
dodatku Hrá ské smlouvy, odstoupily.  
 
„Hrá “ 
Rozumí se hrá  ledního hokeje (dále také jako „hrá “) registrovaný v klubu, který (i) v roce, v n mž 
za ala p íslušná Sezóna, dovršil i dovrší 20. rok v ku, a starší, nebo (ii) mladší hrá , který má nebo 
m l s Klubem uzav enou Hrá skou smlouvu a tato Hrá ská smlouva je registrována editelem Ligy. 
 
„Volný Hrá  s odstupným” 
Hrá , za kterého je nový Klub po skon ení jeho Hrá ské smlouvy povinen zaplatit odstupné. 
 
„Cizinec” 
Rozumí se cizí státní p íslušník, pokud nep sobil ve t ech po sob  jdoucích Sezónách v sout žích 

SLH. 
 
„Smlouva o postoupení Hrá ské smlouvy” (P íloha . 2) 
Typizovaný smluvní vztah mezi kluby mající všechny právní náležitosti a upravující podmínky pro 
p sobení Hrá e pod platnou Hrá skou smlouvou v jiném klubu. 
 
„Prohlášení o postoupení Hrá ské smlouvy” 
Typizovaný formulá  potvrzený ob ma kluby, na základ  kterého se realizuje P estup nebo Hostování 
Hrá e v p ípadech, kdy je Hrá  v Klubu vázán Hrá skou smlouvou (dále také jako „Prohlášení“). 
 
„Ohlášení p estupu a Ohlášení hostování” 
Ohlášení p estupu - typizovaný formulá , na základ  kterého se realizuje p estup Hrá e v p ípadech, 
kdy Hrá  není v Klubu vázán Hrá skou smlouvou (dále také jako „Ohlášení p estupu“).  
Ohlášení hostování - typizovaný formulá , na základ  kterého se realizuje Hostování Hrá e v 
p ípadech, kdy Hrá  není v Klubu vázán Hrá skou smlouvou (dále také jako „Ohlášení hostování“). 
 
„Hostování” 
Rozumí se postoupení práv na Hrá e (veškerých nebo s omezením) do jiného klubu na asov  
omezené období. 
 
„ editel Ligy” 
Rozumí se jmenovaný profesionální pracovník pro Extraligu, tj. editel Extraligy (dále také jako 
„ editel Extraligy“ nebo „ editel ELH“), a pro I. ligu, tj. editel I. ligy (dále také jako „ editel I. 
ligy“). 
 
„Smír í komise” 
Nezávislý t í lenný orgán, který dle stanovených zásad eší s kone nou platností p estupy a Hostování 
Hrá  dle „Zásad pro stanovení výše odstupného.” Krom  toho s kone nou platností posuzuje a eší 
spory mezi Klubem a Hrá em týkající se dodržování Hrá ské smlouvy v etn  jejího p ed asného 
ukon ení a mezi kluby týkající se podmínek dohodnutých ve „Smlouv  o postoupení Hrá ské 
smlouvy.“  

 
„Doru ení” 
Rozumí se p edání originálu dokument  osobn  proti potvrzené kopii, registrovanou poštou nebo 
faxem se zp tným potvrzením p íjemcem, nestanoví-li tento p estupní ád jinak.  
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ÁST III.  
EVIDENCE HRÁ  

Systém evidence Hrá  
lánek 1 

Hrá i, kte í nastupují v utkáních Ligy, musí být evidováni registra ním odd lením SLH dle 
následujících ustanovení. 
 

lánek 2 

Evidencí se rozumí zp sob sledování oprávn nosti startu Hrá e za Klub. 
 

lánek 3 

K dokladování totožnosti Hrá e se vystavuje spolu se základní evidencí hrá ský pr kaz, pro jehož 
vystavení platí ustanovení l. 2 registra ního ádu SLH. 
 

 lánek 4 

Hrá ský pr kaz je vlastnictvím SLH. 
 

lánek 5 

V hrá ském pr kazu je vedle fotografie Hrá e uvedeno jeho jméno, p íjmení, identifika ní íslo a 
doba platnosti hrá ského pr kazu. 
 

lánek 6 

Za správnost a platnost údaj  uvedených v evidenci zodpovídá Klub.             
 

lánek 7 

Pohyb Hrá e mezi kluby je evidován na základ  „Prohlášení o postoupení Hrá ské smlouvy“ nebo 
„Ohlášení p estupu“ nebo „Ohlášení hostování“ podaného registra nímu odd lení SLH 
prost ednictvím registra ního systému provozovaného SLH na adrese webové stránky 
www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registra ní systém“), a to zp sobem uvedeným v l. 9 
tohoto p estupního ádu.  
            

lánek 8 

Hrá  je oprávn n nastoupit k utkání po schválení „Prohlášení“ nebo „Ohlášení p estupu“ nebo 
„Ohlášení hostování“ registra ním odd lením SLH zobrazeném v Registra ním systému. 
 

lánek 9 

1. Formulá  „Prohlášení o postoupení Hrá ské smlouvy“ (dále také jako „Formulá  prohlášení“) 
vyplní klub, do kterého má Hrá  p estoupit nebo ve kterém má Hrá  hostovat (dále také jako 
„Nový klub“), elektronicky prost ednictvím Registra ního systému a ádn  vypln ný Formulá  
prohlášení uloží do Registra ního systému, ímž je tento prost ednictvím Registra ního systému 
automaticky doru en klubu, ze kterého má hrá  odejít (dále také jako „Stávající klub“). 
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2. Formulá  „Ohlášení p estupu“ nebo „Ohlášení hostování“ (dále také jako „Formulá  ohlášení“) 
vyplní Nový klub elektronicky prost ednictvím Registra ního systému a ádn  vypln ný Formulá  
ohlášení uloží v etn  vytišt ného vypln ného Formulá e ohlášení opat eného podpisem Hrá e ve 
formátu .pdf do Registra ního systému, ímž je tento prost ednictvím Registra ního systému 
automaticky doru en Stávajícímu klubu, nejedná-li se o p estup dle l. 29 tohoto p estupního ádu 
i Hostování dle odst. 3. nebo 4. l. 27 tohoto p estupního ádu. 

 
3. „Prohlášení o postoupení Hrá ské smlouvy“ nebo „Ohlášení p estupu“ nebo „Ohlášení hostování“ 

se považuje za podané registra nímu odd lení SLH okamžikem, kdy Stávající klub 
prost ednictvím Registra ního systému vyjád í s ádn  vypln ným Formulá em prohlášení, resp. 
Formulá em ohlášení souhlas. V p ípad  p estupu dle l. 29 tohoto p estupního ádu i Hostování 
dle odst. 3. nebo 4. l. 27 tohoto p estupního ádu se „Ohlášení p estupu“, resp. „Ohlášení 
hostování“ považuje za podané registra nímu odd lení SLH již okamžikem, kdy Nový klub uloží 
do Registra ního systému ádn  vypln ný Formulá  ohlášení v etn  vytišt ného vypln ného 
Formulá e ohlášení opat eného podpisem Hrá e ve formátu .pdf a dokladu o zaplacení odstupného 
Stávajícímu klubu dle p íslušných ustanovení tohoto p estupního ádu v elektronické podob .  
 

lánek 10  

Požádá-li o zaevidování hrá  p icházející ze zahrani í, je Klub, za který má být Hrá  evidován, 
povinen doru it registra nímu odd lení SLH prost ednictvím Registra ního systému platnou 
transferkartu, vypln nou a potvrzenou dle p edpis  Mezinárodní hokejové federace (dále také jako 
„IIHF“), pokud to p edpisy IIHF vyžadují.  
 

lánek 11  

Kontrolu oprávn nosti startu Hrá e za Klub v Mistrovských utkáních provádí editel Ligy na základ  
údaj  z Registra ního systému.  
      
 

Eviden ní poplatky 
lánek 12 

Eviden ní poplatky stanovuje ceník služeb registra ního odd lení SLH. 
 
 

Záv re ná ustanovení    
lánek 13 

Spory o evidenci Hrá  eší ídící orgán sout že, p ípadn  Smír í komise SLH. 
 

lánek 14 

Výklad ustanovení, zm ny a dopl ky provádí VV SLH. 
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ÁST IV.  
SMLUVNÍ VZTAHY 

lánek 15 

Smluvní vztahy uzavírají smluvní strany za ú elem zm n v p sobení Hrá  v klubech. Do t chto 
vztah  vstupují mezi sebou navzájem kluby, disponující vlastnictvím práv na Hrá e nebo s Hrá em 
samotným. 

 
lánek 16 

Smluvní vztahy se uzavírají formou obchodní smlouvy, jejíž základní vzor byl schválen ídícím 
orgánem sout že a je v souladu s platnými p edpisy a zákony R (P íloha . 2). 
 

lánek 17 

Smluvní strany jsou povinny p i uzav ení Smlouvy o postoupení Hrá ské smlouvy podat registra nímu 
odd lení SLH prost ednictvím Registra ního systému zp sobem uvedeným v l. 9 tohoto 
p estupního ádu Prohlášení, které je nedílnou sou ástí smlouvy, jako podklad pro povolení startu 
Hrá e za Nový klub.        
  

lánek 18 

Po dobu trvání smluvního vztahu má Klub, vlastnící práva na Hrá e právo tato využívat v plném 
rozsahu, p ípadn  je dále postupovat v rámci sout ží SLH jiným klub m, jestliže smlouva a/nebo 
tento p estupní ád nestanoví jinak (srov. nap . l. 40 tohoto p estupního ádu).  
 

lánek 19 

V p ípadech, kdy nedojde k dohod  mezi kluby o odstupném za Hrá e, který není vázán Hrá skou 
smlouvou, ale je registrován v klubu, m že klub požádat o rozhodnutí sporu Smír í komisi. 
 

lánek 20 

editel Ligy sd lí na základ  požadavku statutárního zástupce Klubu, kterým Hrá m ostatních Klub  
kon í smlouva mezi 31. 3. až 31. 8. p íslušného roku. 
 

lánek 21 

Smluvní vztah uzav ený mezi Klubem a Hrá em formou p edepsanou ídícím orgánem sout že m že 
být na základ  dohody mezi Klubem a Hrá em p erušen po dobu p sobení Hrá e v zahrani ních 
sout žích. 
 
 

ÁST V.  
POSTOUPENÍ PRÁV NA HRÁ E 

lánek 22 

Postoupení práv na Hrá e mezi smluvními stranami se realizuje samostatnou smlouvou a dle jejího 
rozsahu se klasifikuje jako: 
    

a) p estup, 
b) Hostování. 
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lánek 23 

Smluvní vztahy je možno uzavírat v dob  od 1. 5. roku do 31. 1. roku následujícího. Nejsou-li smluvní 
vztahy dle tohoto p estupního ádu do 10. 2. Sezóny realizovány na registra ním odd lení SLH, 
pozbývají platnosti. 
 

lánek 24 

P estup Hrá e se uskute ní: 
 

a) po vzájemné dohod  smluvních stran, 
b) po rozhodnutí Smír í komise v p ípadech, které jí p ísluší k ešení. 

 

lánek 25 

Hostování se uskute ní pouze po vzájemné dohod  smluvních stran, nejdéle však po dobu trvání platné 
Hrá ské smlouvy; tímto ustanovením není nijak dot en l. 27 tohoto p estupního ádu. 
 

lánek 26 

1. Hostování mezi sout žemi (dále také jako „St ídavý start“) se uskute ní po vzájemné dohod  
smluvních stran, nejdéle však do 30. 4. p íslušné Sezóny, a to pouze (i) z Extraligy do I. ligy, nebo 
(ii) z Extraligy do II. ligy, nebo (iii) z Extraligy do univerzitní hokejové ligy, nebo (iv) z I. ligy do 
Extraligy, nebo (v) z I. ligy do II. ligy, nebo (vi) z I. ligy do univerzitní hokejové ligy, nebo (vii) 
z I. ligy do nejvyšší krajské sout že senior , nebo (viii) z II. ligy do Extraligy, nebo (ix) z II. ligy 
do I. ligy, anebo (x) z nejvyšší krajské sout že senior  do I. ligy, p i emž 

 
a) St ídavý start není možné povolit Hrá m uvedeným na soupisce Hrá  registrované editelem 

Ligy (15+1), pokud není rozpisem/herním ádem sout že stanoveno jinak, 
 

b) St ídavý start není možné povolit rovn ž u každého Hrá e, který odehrál 26 utkání ve vyšší 
sout ži i sout žích v p íslušné Sezón , 

 
c) St ídavý start je omezen po tem 26 utkání odehraných ve vyšší sout ži v p íslušné Sezón ; po 

odehrání tohoto po tu utkání ve vyšší sout ži m že Hrá  pokra ovat v p íslušné Sezón  pouze 
v jednom klubu a v jedné sout ži, 

 
d) po 15.2. Sezóny nesmí Hrá , který m l v dané Sezón  povolený St ídavý start, který neskon il 

p ed 1.2. Sezóny, nastoupit k utkání v nižších sout žích než ELH, pokud do 15.2. Sezóny 
v etn  odehrál více než 26 utkání v ELH (do tohoto po tu utkání se zapo ítávají též utkání 
odehraná ve výkonnostn  odpovídající Zahrani ní sout ži za Klub Zahrani ní sout že) anebo 
pokud po 15.2. Sezóny odehrál alespo  jedno utkání v ELH i ve výkonnostn  odpovídající 
Zahrani ní sout ži za Klub Zahrani ní sout že. Omezení obsažené v p edchozí v t  se 
nevztahuje na Hrá e v kové kategorie junior  a mladší.  

 
2. Omezení dle písm. a) až c) odst. 1. tohoto lánku se nevztahují na Hrá e, kte í v roce, v n mž 

za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 22. rok v ku, a mladší. 
 
3. St ídavý start dle bodu (iii) a (vi) odst. 1. tohoto lánku se povoluje pouze Hrá m, kte í v roce, 

v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 18. nebo 19. rok v ku. 
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ÁST VI. 

OHLÁŠENÍ P ESTUPU A OHLÁŠENÍ HOSTOVÁNÍ 
lánek 27 

1. Formulá  „Ohlášení hostování“ se uplat uje v p ípadech, kdy Hrá  není v Klubu vázán Hrá skou 
smlouvou.  
 

2. Hostování se v p ípadech uvedených v odst. 1. tohoto lánku uskute ní pouze po vzájemné dohod  
obou klub , není-li dále uvedeno jinak, a to na dobu, jež musí být uvedena na formulá i „Ohlášení 
hostování“.  

 
3. Souhlasu mate ského klubu k Hostování Hrá e není v p ípadech uvedených v odst. 1. tohoto 

lánku zapot ebí do sout že v kové kategorie, ve které se mate ský klub sout že neú astní, s tím, 
že formulá  „Ohlášení hostování“ lze podat k provedení eviden ní zm ny nejd íve 1. 7. Sezóny a 
pro její posouzení je rozhodující stav v dob  jejího podání. 

 
4. Souhlasu mate ského klubu k Hostování Hrá e není v p ípadech uvedených v odst. 1. tohoto 

lánku rovn ž zapot ebí p i spln ní následujících podmínek: 
 

a) klub, ve kterém má Hrá  hostovat, doloží registra nímu odd lení SLH prost ednictvím 
Registra ního systému v elektronické podob  doklad o tom, že klubu, ze kterého má Hrá  
odejít, zaplatil odstupné za Hostování Hrá e, je-li tímto p estupním ádem vyžadováno, a to ve 
výši stanovené dle odst. 5. až 7. tohoto lánku, 

b) formulá  „Ohlášení hostování“ byl podán k provedení eviden ní zm ny po 15. 5. p íslušné 
Sezóny, 

c) jedná se o Hostování do konce p íslušné Sezóny, 

d) v p ípad  Hostování do Klubu vyšší sout že, (i) jedná-li se o Hostování z Klubu I. ligy do 
Klubu Extraligy nebo z klubu II. ligy do Klubu I. ligy a (ii) jedná-li se o Hrá e, který v roce, 
v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršil i dovrší 24. rok v ku, a mladšího, 

e) v p ípad  Hostování mezi Kluby Extraligy, (i) jedná-li se o Hostování Hrá e, který v roce, 
v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršil i dovrší 32. rok v ku, a mladšího, (ii) nejedná-li se o 
Hostování Hrá e, který v Klubu Extraligy, ve kterém má hostovat, hostoval v p edcházející 
Sezón  na základ  tohoto odstavce, a (iii) nejedná-li se o Hostování Hrá e, který již v p íslušné 
Sezón  hostoval na základ  tohoto odstavce. 

 
5. Odstupné v p ípad  Hostování Hrá e dle odst. 4. tohoto lánku iní 

a) Hostování o sout ž/e níže: 

 (i) z Extraligy do I. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 24. rok v ku, a mladších    48 000 K  
(ii) z Extraligy do I. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 25. rok v ku, a starších    73 000 K  
 (iii) z Extraligy do II. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 24. rok v ku, a mladších a u Hrá , kte í v 
  roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 34. rok v ku, 
  a starších         10 000 K  
(iv) z Extraligy do II. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 25. až 33. rok v ku    25 000 K  
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 (v) z Extraligy do nižších sout ží nežli II. liga              0 K  
 (vi) z I. ligy do II. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 24. rok v ku, a mladších a u Hrá , kte í v 
  roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršili i dovrší 34. rok v ku, 
  a starších         10 000 K  
(vii) z I. ligy do II. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 25. až 33. rok v ku    25 000 K  
 (viii) z I. ligy do nižších sout ží nežli II. liga              0 K ; 

b) Hostování ve stejné výkonnostní kategorii: 

(i) z Extraligy do Extraligy                363 000 K  
(ii) z I. ligy do I. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 24. rok v ku, a mladších    48 000 K  
(iii) z I. ligy do I. ligy u Hrá , kte í v roce, v n mž za ala p íslušná 
  Sezóna, dovršili i dovrší 25. rok v ku, a starších    73 000 K ; 

c) Hostování o sout ž výše: 

(i) z I. ligy do Extraligy                 121 000 K  
(ii) z II. ligy do I. ligy        40 000 K ; 

d) Hostování do ostatních sout ží: 

(i) do univerzitní hokejové ligy                0 K . 
 

6. Odstupné stanovené pod bodem (ii) písm. a) odst. 5. tohoto lánku se navyšuje o koeficienty dle 
písm. a) až d) odst. 2. l. II. P ílohy . 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“ tohoto 
p estupního ádu dosažené Hrá em v Extralize. 
 

7. Odstupné stanovené pod bodem (iii) písm. b) odst. 5. tohoto lánku se navyšuje o koeficienty dle 
písm. a) a b) odst. 2. l. II. P ílohy . 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“ tohoto 
p estupního ádu.  
 

8. Hrá  nesmí v klubu, ve kterém má hostovat na základ  odst. 4. tohoto lánku, p sobit p ed 
schválením „Ohlášení hostování“ registra ním odd lením SLH zobrazeným v Registra ním 
systému. 
 

9. Hrá  hostující na základ  odst. 4. tohoto lánku nesmí bez souhlasu klubu, ze kterého na Hostování 
odešel, p sobit v jakémkoliv jiném klubu nežli v klubu, ve kterém hostuje. 

 
10. Klub I. ligy, ve kterém v Sezón , v níž získal ve smyslu l. 208 sout žního a disciplinárního ádu 

SLH právo ú asti v Extralize postupem z I. ligy, hostoval dle odst. 4. tohoto lánku z Klubu 
Extraligy Hrá , který v roce, v n mž za ala p íslušná Sezóna, dovršil 25. rok v ku, a starší, 
p i emž toto Hostování trvalo do konce p íslušné Sezóny, je povinen do 10. 5. následující Sezóny 
zaplatit p íslušnému Klubu Extraligy rozdíl mezi odstupným stanoveným bodem (i) písm. b) odst. 
5. tohoto lánku a odstupným, které za Hostování tohoto Hrá e v p íslušné Sezón  tomuto Klubu 
Extraligy zaplatil. 

 
11. V p ípad  p estupu Hrá e do Klubu, ve kterém v p edcházející Sezón  (p ípadn  Sezónách 

nep etržit ) hostoval na základ  odst. 4. tohoto lánku, jednalo-li se o Hostování z Klubu Extraligy 
do Klubu I. ligy, nebo o Hostování mezi Kluby téže Ligy, nebo o Hostování do Klubu vyšší 

t ž k t éh dl l 29 t h t t íh ád d 31 8 S ó á l d jí í d t é
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dle P ílohy . 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“ tohoto p estupního ádu snižuje o 
odstupné (p ípadn  kumulované odstupné) zaplacené Klubem, do kterého Hrá  p estupuje, za 
takové Hostování Hrá e, uvedené v odst. 5. až 7. tohoto lánku, p ípadn  též o ástku zaplacenou 
Klubem dle odst. 10. tohoto lánku. 

 
lánek 28 

Formulá  „Ohlášení p estupu“ se uplat uje v p ípadech, kdy Hrá  není v Klubu vázán Hrá skou 
smlouvou. 

lánek 29 

Nedojde-li mezi klubem, kde je Hrá  registrován, a klubem, kam chce Hrá  p estoupit k dohod  o 
finan ních podmínkách p estupu, bude spor na podn t zájemce o Hrá e projednán u Smír í komise a 
p estup probíhá dle následujících ustanovení: 
 

a) dnem podpisu smlouvy mezi Hrá em a kupujícím klubem vzniká novému klubu povinnost 
dohodnout s prodávajícím klubem platební kalendá  odstupného; v p ípad , že se kluby na 
tomto nedohodnou, musí nový klub uhradit ástku ur enou Smír í komisí do 30 dn  po podpisu 
smlouvy mezi Hrá em a novým klubem; Hrá  nesmí p ed podpisem smlouvy v novém klubu 
p sobit; Hrá  nesmí p ed uhrazením ástky stanovené Smír í komisí v novém klubu p sobit, 

 
b) v p ípad , že smlouva mezi kluby bude obsahovat jakoukoliv dohodu, nap . platební kalendá  

apod., o p evodu práv na dobu neur itou i ur itou, je celý p estup uzav en a registra ní 
odd lení SLH jej schválí, 

 
c) kupující klub po podepsání smlouvy s Hrá em p ebírá veškeré nároky v i mate skému klubu a 

Hrá i plynoucí ze smlouvy, a to i v p ípad  zran ní, úmrtí apod., 
 

d) Hrá  m že podepsat novou Hrá skou smlouvu jen v dob , kdy není pod smlouvou u klubu, pro 
který vykonával svoji hokejovou innost, 
 

e) Hrá  a kluby musí pln  respektovat všechny podepsané smlouvy a dohody. 
 
 

ÁST VII.  
SMÍR Í KOMISE 

lánek 30 

1. Smír í komise (dále také jako „SK“) je nezávislý t í lenný orgán složený ze zástupc  SLH a 
advokátní kancelá e. Tyto subjekty delegují své zástupce do SK. Smír í komise zasedá podle 
pot eby, zpravidla nejpozd ji do 5 dn  od doru ení návrhu na projednání, v etn  pot ebných 
podklad  a dokladu o uhrazení poplatku. K jednání SK mohou být, dle jejího uvážení, p izváni 
zástupci zainteresovaných stran. Zástupci zainteresovaných stran jsou povinni p edložit veškerou 
dokumentaci k projednávanému návrhu. SK svá rozhodnutí vydává písemn . Jednání SK svolává 
její p edseda, který vyrozumí ostatní ú astníky ízení. 
 

2. Smír í komise zejména: 
 

a) dle „Zásad pro stanovení výše odstupného“ stanovuje výši odstupného za Hrá e, kterému 
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b) eší spory týkající se platnosti Hrá ských smluv, jejich dodržování a pln ní, 
 

c) eší spory mezi kluby, kdy nebyla dodržena dohoda o podmínkách p estupu i Hostování 
Hrá e. 

   
3. Rozhodnutí SK je kone né a v SLH proti n mu není odvolání. 
 

lánek 31 

1. V p ípad  nerespektování rozhodnutí SK vyvodí ídící orgán sout že i jeho disciplinární komise 
nebo inovník v i klubu nebo jednotlivci sankce.  
 

2. V p ípad , kdy rozhodnutí SK nerespektuje jednotlivec, se m že jednat o finan ní pokutu, 
zastavení innosti.  

 
3. V p ípad , že rozhodnutí SK nebude respektovat klub, m že se jednat o pokutu, zastavení innosti 

Hrá e, za kterého klub dluží druhému klubu, zastavení možnosti dalších p estup  a Hostování, 
stržení dlužné ástky ze spole ných aktivit klub , zastavení innosti klubu, vylou ení Klubu 
z Ligy, p ípadn  vylou ení z SLH. Návrh na vylou ení p edkládá SK. 

 
lánek 32 

1. Poplatek za návrh na smír í ízení iní 5 000 K . 
 
2. Bude-li návrhu na smír í ízení SK v plném rozsahu vyhov no, uloží SK ve svém rozhodnutí 

ú astníku ízení, proti n muž návrh na smír í ízení sm oval, povinnost nahradit zaplacený 
poplatek za návrh na smír í ízení ú astníku ízení, který návrh na smír í ízení podal. 

 
lánek 33 

P estup nebo Hostování hrá  v zahrani í se ídí p íslušnými ustanoveními ád  IIHF. Souhlas 
k potvrzení transferkarty na p edepsaném formulá i p edloží registra nímu odd lení SLH vlastník 
práv na Hrá e po dobu trvání transferu v zahrani í. O dob  trvání zahrani ního transferu provede 
registra ní odd lení SLH záznam o Hrá i v Registra ním systému.  
 
 

ÁST VIII.  
ZVLÁŠTNÍ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 

Zvláštní ustanovení 
 

lánek 34 

Klubu nem že být zaregistrována jakákoliv nová Hrá ská smlouva s novým Hrá em nebo jakýkoliv 
další p estup nebo Hostování, pokud jiným klub m prokazateln  dluží za p edchozí uskute n né 
p estupy i Hostování. Klub nesmí postoupit práva na Hrá e, za jehož p estup i Hostování jinému 
klubu dluží. 
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Záv re ná ustanovení 
lánek 35 

1. Tento p estupní ád se v celém rozsahu vztahuje též na Kluby Zahrani ní sout že, není-li v tomto 
p estupním ádu stanoveno jinak. Pro ú ely tohoto p estupního ádu, s výjimkou ustanovení písm. 
a) až d) odst. 2. l. II. P ílohy . 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“, se za Ligu považuje i 
výkonnostn  odpovídající (nejvyšší, druhá nejvyšší atd.) Zahrani ní sout ž.  
 

2. Hrá , který p sobil v Klubu Zahrani ní sout že, se m že zp t do sout ží SLH vrátit pouze do 
klubu, ze kterého do Klubu Zahrani ní sout že odešel, p ípadn  se souhlasem tohoto klubu do 
jiného klubu. P estup Hrá e uvedený v p edchozí v t  není, nedohodnou-li se dot ené kluby 
v konkrétním p ípad  jinak, vázán na zaplacení jakéhokoliv odstupného.  

 
3. V p ípad , že klub, ze kterého Hrá  dle odst. 2. tohoto lánku do Klubu Zahrani ní sout že odešel, 

v mezidobí zanikl bez právního nástupnictví, m že se Hrá  zaregistrovat v kterémkoliv klubu. 
 

4. Omezení vyplývající z v ty první odst. 2. tohoto lánku se nevztahují na St ídavý start z Klubu 
Zahrani ní sout že. 

 
lánek 36 

1. Hrá i bez ohledu na jejich v k (tedy i mládežnických kategorií), kterým skon ila profesionální 
Hrá ská smlouva nebo ji ješt , i už z v kových i jiných d vod  nem li a odešli po 1. 7. 1998 do 
zahrani í, a to bez ohledu na to, zda na limitovaný i nelimitovaný transfer, se mohou zp t do 
sout ží SLH vrátit pouze do klubu, ze kterého do zahrani í odešli, p ípadn  se souhlasem tohoto 
klubu do jiného klubu. Tento souhlas lze nahradit doložením dokladu o tom, že klubu, ze kterého 
Hrá  do zahrani í odešel, bylo zaplaceno odstupné ve výši stanovené dle odst. 4. až 7. l. 27 tohoto 
p estupního ádu, vrací-li se Hrá  do sout ží SLH na limitovaný transfer trvající nejdéle do konce 
p íslušné Sezóny; ustanovení odst. 4., 8., 9. a 10. l. 27 tohoto p estupního ádu se v tomto p ípad  
použijí p im en . 
 

2. V p ípad , že mate ský klub Hrá e v dob  jeho zahrani ního p sobení zanikl bez právního 
nástupnictví, m že se Hrá  zaregistrovat v kterémkoliv klubu. 

 
lánek 37 

1. Hrá i uvedení v l. 36 tohoto p estupního ádu, kte í se cht jí ú astnit Zahrani ní sout že za Klub 
Zahrani ní sout že, mohou do Klubu Zahrani ní sout že p estoupit nebo v Klubu Zahrani ní 
sout že hostovat jedin  z klubu, ze kterého do zahrani í odešli, p ípadn  se souhlasem tohoto 
klubu i p ímo z klubu zahrani ního.  
 

2. V p ípad , že klub, ze kterého Hrá  uvedený v l. 36 tohoto p estupního ádu do zahrani í odešel, 
v dob  zahrani ního p sobení Hrá e zanikl bez právního nástupnictví, m že se Hrá  zaregistrovat 
v kterémkoliv Klubu Zahrani ní sout že. 

 
lánek 38 

Tento p estupní ád je platný pro všechny Kluby a Kluby Zahrani ní sout že. Navazuje na právní 
ustanovení Hrá ské smlouvy, Smlouvy o postoupení Hrá ské smlouvy, Prohlášení, Ohlášení p estupu 
a Ohlášení hostování. 
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lánek 39 

Tento „P estupní ád pro kluby extraligy a I. ligy“ byl schválen konferencí SLH dne 23. 6. 2018 
s platností a ú inností od 23. 6. 2018 a p ípadn  následn  m n n i dopl ován VV SLH. Jeho 
nedílnou sou ástí jsou P ílohy . 1 a 2 tohoto p estupního ádu.  
 
 

lánek 40 

V p ípad  realizace p estupu, Hostování nebo St ídavého startu dle tohoto p estupního ádu je 
jakákoliv další zm na klubové p íslušnosti Hrá e možná nejd íve za 30 dní v etn . Jako první den se 
po ítá den potvrzení p estupu, Hostování nebo St ídavého startu a 30. den je poslední den povoleného 
p estupu, Hostování nebo St ídavého startu. 
 
 

lánek 41 
Hostování nebo St ídavý start nelze povolit, pokud by m ly skon it v dob  od 1. 2. do 29. 4. Sezóny. 
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P íloha . 1 

ZÁSADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODSTUPNÉHO 
 

I. 
Základní ustanovení 

1. Smír í komise postupuje v rámci ustanovení t chto zásad a dle svého uvážení, na základ  
odborných znalostí a zkušeností z oblasti hokejového trhu. 

 
2. Smír í komise se dle t chto zásad zabývá pouze p ípady, které jí vymezuje P estupní ád pro kluby 

extraligy a I. ligy.  
 

II. 
Odstupné za Hrá e p i p estupu 

1. Základní hodnota Hrá e: 
 do 20 let  970 000 K  
  21 1 042 000 K  
  22 1 135 000 K  
  23-27 1 230 000 K  
  28 1 135 000 K  
  29 1 042 000 K  
  30 1 020 000 K  
  31-33 873 000 K  
  34 a více 380 000 K  

 
Základní hodnota Hrá e m že být na základ  rozhodnutí ídícího orgánu sout že upravena vždy 
p ed za átkem p estupního termínu pro novou Sezónu o infla ní koeficient vyhlášený eským 
statistickým ú adem k 1.1. p íslušného roku, kdy Sezóna zahajuje. 

 
2. Koeficienty pro úpravu základní hodnoty Hrá e: 

a) po et odehraných Sezón v Lize, 
b) po et start  v Lize, 
c) umíst ní v bodování Hrá  družstva Extraligy v p edchozí Sezón  (góly, asistence, +/- 

body), 
d) umíst ní v bodování Hrá  Extraligy v p edchozí Sezón  (góly, asistence, +/- body), 
e) po et reprezenta ních start  za seniorskou reprezentaci celkem, 
f) NHL draft a juniorská reprezentace (obojí pouze u Hrá  do 22 let), zahrani ní angažmá 

v p edchozí Sezón  v nejvyšší sout ži ú astníka mistrovství sv ta senior  skupiny A, 
g) zdravotní stav (chronická a dlouhodobá zran ní). 

  
 Není-li dále stanoveno jinak, koeficienty se vyjad ují v rozmezí 0 až 20 %. Koeficienty 2a) až 
 2f) základní hodnotu Hrá e navyšují, koeficient 2g) ji snižuje.   
 
 Koeficienty se nevztahují na Hrá e nad 34 let. 
 
 Koeficienty 2a) až 2e) se stanovují na základ  údaj  dle oficiálních statistik vydaných nebo        
 uznaných SLH. Koeficienty 2b) až 2d) se vztahují pouze na Hrá e Extraligy. Koeficienty 2f)  
 a 2g) posuzuje SK dle p edložených materiál . 
  

Základní hodnota Hrá e m že být navýšena maximáln  o 140 %. 
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3. Stanovení hodnoty koeficient :   
 
ad a)  po et Odehraných Sezón v Lize:  Koeficient (%) 

0       0 
1       4 
2       8 
3     10 
4     15 
5 a více    20 

 
           ad b)  po et start  v Lize:    Koeficient (%) 

      0       0 
mén  než   20         4 
mén  než   40       8 
mén  než   70     10 
mén  než 100     15 

          100 a více       20 
 
           ad c)  umíst ní v bodování Hrá  družstva Extraligy v uplynulé Sezón : 
                          Koeficient (%) 

Branká   . 1    20 
. 2    10 
. 3      5 

        Po adí se stanoví dle po tu odchytaných minut v Sezón .             

     Koeficient (%) 
Obránce     1.-2. místo    20 

    3.-4. místo    15 
    5.-6. místo    10 

             7. místo a níže     5 
 

       Koeficient (%) 
        Úto ník     1.-4. místo    20 

          5.-8. místo    15 
      9.-12. místo    10 

            l3. místo a níže     5 
 
     ad d)  umíst ní v bodování v Extralize: 
                               Koeficient (%) 

Branká      1.-3. místo    30 
       4.-6. místo     25 

  7.-10. místo    20 
           11. místo a níže     2 
 

                                Koeficient (%) 
Obránce     1.-5. místo    30 
        6.-10. místo    25 

11.-15. místo     16 
16.-20. místo    14 
21.-30. místo    12 
31.-40. místo      8 
41.-50. místo      4 
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                     Koeficient (%) 
Úto ník     1.-9. místo    30 

10.-19. místo    25 
20.-29. místo    14 
30.-39. místo    10 
40.-49. místo      8 
50.-75. místo      4 

 
          ad e)  po et reprezenta ních start  Hrá e v seniorských výb rech „A“: 

           Koeficient (%) 
       1      1 
       2      2 

          3      3 
       4      4 
       5      5 
       6      6 
       7      7 
       8      8 
       9      9 

10    10 
11    11 
12    12 
13    13 
14    14 
15    15 
15 a více   20 

Start Hrá e za „B“ tým má v po tu start  hodnotu 50 % start  v „A“ týmu. 
 
          ad f), g) SK p id lí dle pr kaznosti p edložených materiál  a na základ  znalosti 
    hokejového trhu.    
 
4. Odstupné za p estup Hrá e staršího 16 let: 

 
a) u Hrá e Extraligy - platné tabulkové hodnoty vydané VV SLH, 
b) u Hrá e I. ligy - tabulková hodnota ve výši ........................ 75 %, 
c) u Hrá e II. ligy - základní tabulková hodnota ve výši ........ 50 %, 
d) u Hrá e krajských sout ží - zákl. tab. hodnota ve výši ....... 20 %, 
e) u Hrá e okresních sout ží - zákl. tab. hodnota ve výši .......   5 %. 

 
5. U Hrá , kte í na posledním mistrovství sv ta senior  skupiny A odehráli 5 a více utkání  

(u branká  3 a více) se celkov  vypo ítaná hodnota odstupného za Hrá e zvyšuje o 10 %. 
 

6. Bez ohledu na obsah ostatních ustanovení tohoto p estupního ádu iní odstupné za p estup Hrá e, 
který odehrál 600 a více utkání v Extralize, 5 000 K .  
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SMLOUVA  O  POSTOUPENÍ  HRÁ SKÉ  SMLOUVY 
kterou dnešního dne m síce a roku v souladu s l. 16 P estupního ádu pro kluby extraligy a I. ligy 

uzavírají 
 

I. Strany 
 
1.1. Klub…............................................................................................. I :............................................ 
             

se sídlem............................................................................................................................................ 
(dále jako „Postupitel“) na stran  jedné 

a 
 
1.2. Klub................................................................................................. I : ........................................... 
 

se sídlem ........................................................................................................................................... 
(dále jako „Postupník“) na stran  druhé 

 
II. P edm t smlouvy 

2.1. Postupitel prohlašuje, že je na základ  hrá ské smlouvy ze dne ...................................................... 
uzav ené podle p edpis  eského svazu ledního hokeje z.s. vlastníkem práv a nositelem 

 povinností  
 
v i hrá i ..........................................................................., datum narození ....................................  

 
         bytem ............................................................................... a že veškerá svá práva a povinnosti v i 
  
        hrá i .............................................................. z uvedené hrá ské smlouvy postupuje Postupníkovi. 
        
2.2. Postupník výslovn  prohlašuje, že je s výše uvedenou skute ností seznámen a p ebírá na sebe 

 veškerá práva a povinnosti vyplývající z hrá ské smlouvy s hrá em 
............................................... 

 
2.3.   Postupník se zavazuje za spln ní p edm tu této smlouvy zaplatit ástku K  ….......................... 

(slovy: .................................................). Tato ástka je splatná takto: 
.............................................. 

 
III. Ustanovení záv re ná 

3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, p i emž každá ze stran 
obdrží po jednom. 
 

3.2. Strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé svobodné v le a na d kaz toho 
p ipojují své podpisy. 

 
3.3.  Zvláštní ujednání: 
 
 
V .................................. dne ................................ 
 
 
 
 
 

………………………………………………  ………………………………………… 
Postupník Postupitel 
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eský svaz ledního hokeje z.s. 

ARBITRÁŽNÍ ÁD 

Schváleno konferencí SLH dne 18. 6. 2016 
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lánek 1 
Arbitrážní ád 

 
Arbitrážní ád eského svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „Arbitrážní ád“) slouží jako 
základní norma pro arbitrážní ízení, která vede arbitrážní komise SLH. 
 

lánek 2 
Arbitrážní komise 

 
Arbitrážní komise je orgánem eského svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ SLH“), který 
ve smyslu l. 16 stanov SLH (dále také jako „Stanovy SLH“) eší spory mezi leny SLH a 
spory mezi leny a orgány SLH, jejichž ešení není upraveno žádným p edpisem SLH a které 
se nepoda í vy ešit smírem a další p ípady uvedené v l. 16 Stanov SLH, jakož i odvolání k 
rozhodnutí odvolací komise; v tomto p ípad  musí být podn t k zahájení arbitrážního ízení 
podán do 30 dn  od doru ení rozhodnutí odvolací komise a to pouze v tom p ípad , že vyšly 
najevo nové skute nosti, které nebyly známy p i projednávání p ed odvolací komisí. 

 
lánek 3 

Složení arbitrážní komise 
 
1. Arbitrážní komise je sedmi lenná.  

 
2. P edsedu arbitrážní komise volí na ty leté funk ní období konference SLH. Zbývajících 6 

len  jmenuje na ty leté funk ní období výkonný výbor SLH (dále také jako „VV 
SLH“) na návrh p edsedy arbitrážní komise. 

 
lánek 4 

Pracovní senát 
 
1. Pracovní senát pro ešení jednotlivých p ípad  je vždy t í lenný. V ele senátu je p edseda 

arbitrážní komise, s výjimkou odst. 2. tohoto lánku, další dva leny si vyberou z ad len  
arbitrážní komise ob  sporné strany.  

 
2. Je-li pro daný p ípad p edseda arbitrážní komise podjatý klubovou p íslušností, pak v ele 

senátu p sobí jiný len arbitrážní komise, kterého jmenuje VV SLH na návrh p edsedy 
arbitrážní komise.  

 
lánek 5 

Podn t k zahájení arbitrážního ízení 
 
1. Podn tem k zahájení arbitrážního ízení je návrh ádného lena SLH (viz l. 4 Stanov 

SLH) nebo orgánu SLH na zahájení arbitrážního ízení.  
 

2. Návrh se podává písemnou formou v trojím vyhotovení prost ednictvím VV SLH a musí 
obsahovat: 

  
a) ozna ení navrhovatele a jména dvou zástupc  pro ú ely arbitrážního ízení; kompetence 

t chto zástupc  musí být doloženy p ímým zp sobem (nap . výpisem z obchodního 
rejst íku) nebo ov enou plnou mocí, 
 

b) popis dosavadního pr b hu sporu i odvolání, v etn  p esného ozna ení druhé strany, 
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c) podkladové materiály dokazují skute nosti v návrhu uvedené, 

 
d) vyjád ení navrhovatele o zp sobu pokusu o smírné ešení, 

 
e) návrh, eho hodlá navrhovatel v arbitrážním ízení dosáhnout, doklad o zaplacení 

pen žitého vkladu.  
 

lánek 6 
Pr b h arbitrážního ízení 

 
1. Arbitrážní ízení zahajuje a vede, s výjimkou odst. 2. l. 4 tohoto ádu, p edseda arbitrážní 

komise po obdržení podn tu od výkonného výboru SLH nejpozd ji do 21 dn  v p ípadech, 
kdy je arbitrážní komise k ešení p ípadu kompetentní ve smyslu tohoto Arbitrážního ádu. 
P edseda arbitrážní komise vyzve sporné strany k výb ru dvou len  senátu z ad len  
arbitrážní komise dle odst. 1. l. 4 tohoto ádu.  
 

2. P ed vlastním ízením u iní arbitrážní komise poslední pokus o smírné ešení p ípadu. Trvá-
li nejmén  jedna ze stran na projednání p ípadu, zahájí se vlastní arbitrážní ízení.  

 
3. Arbitrážní komise je povinna p edvolat a vyslechnout zástupce sporných stran. Dle vlastního 

uvážení m že p edvolat a vyslechnout i další leny SLH nebo zástupce orgán  SLH. Má 
právo vyžádat si písemná stanoviska a vyjád ení len  SLH nebo orgánu CSLH. 

 
4. P i p ijímání kone ných stanovisek a záv r  je jejich platnost a závaznost podmín na 

hlasováním t í lenného pracovního senátu. 
 

5. Výsledkem arbitrážního ízení je rozhodnutí ve sporné v ci, proti kterému již není možné 
odvolání. Sou ástí odvolání je i rozhodnutí o úhrad  náklad  na arbitrážní ízení. Rozhodnutí 
arbitrážní komise musí být vždy vypracováno písemn  a podepisují jej všichni lenové 
t í lenného pracovního senátu. Rozhodnutí se doru uje ú astník m sporu prost ednictvím 
VV SLH. Ú innost rozhodnutí se stanoví do 8 dn  ode dne doru ení rozhodnutí 
ú astník m sporu.  

 
lánek 7 

Pen žitý vklad 
 
1. Podn t k zahájení arbitrážního ízení musí být doložen pen žitým vkladem ve výši 5 000 K  

a platí se na ú et SLH. 
 

2. Bez pr kazného uhrazení pen žitého vkladu nem že být arbitrážní ízení zahájeno.  
 

3. Podává-li podn t k zahájení arbitrážního ízení n který z orgán  VV SLH, pen žitý vklad 
odpadá. Výkonný výbor SLH však v rámci svého rozpo tu hradí náklady na innost 
arbitrážní komise.  

 
lánek 8 

Záv re ná ustanovení 
 
Arbitrážní komise vydá své rozhodnutí zpravidla ve lh t  90 dn  ode dne zahájení ízení. Senát, 
který bude ve v ci rozhodovat, m že tuto lh tu prodloužit a vyrozumí o tom ú astníky 
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arbitrážního ízení. Lh ty stanovené arbitrážní komisí pro zpracování podklad , stanovisek a 
p edvolání k arbitrážnímu ízení jsou pro všechny leny i orgány SLH závazné. Nedodržování 
stanovených lh t m že být postihováno až do dvojnásobku pen žitého vkladu. 
 

lánek 9 
Platnost Arbitrážního ádu 

 
Tento „Arbitrážní ád“ byl schválen konferencí SLH dne 18. 6. 2016 s platností a ú inností od 
18. 6. 2016 a p ípadn  následn  m n n a dopl ován VV SLH. 
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