
1 
 

Talentovaná mládež 
 

Systém a koncepce talentované mládeže – SCM 

 

Obsah: 

Organizační struktura ………………...………………….............................2 
Provázanost programu SCM a reprezentací…….…….............................2 
Hodnocení klubů – mládežnický ranking ČSLH…………..………….........3 
Koneční příjemci – způsob podpory…………….....……...........................4 
Smluvní vztahy (ČSLH – Klub, ČSLH – Trenér)....……............................5 
Postihy za neplnění povinností………………….....……..........................35 
Kontrola a vyhodnocování……………………….....……..........................37 
Licenční podmínky….…..……………......………………..........................38 
Infrastruktura………………..…………...………………….........................38 
Servisní služby – materiální a zdravotní zabezpečení............................39 
Personální zabezpečení...……………..……………….............................40 
Mezinárodní program…………………..……………….............................41 
Metodické zabezpečení ..……………..………………..............................41 
Spolupráce v regionu……...…………..………………..............................42 
Vzdělávání……………………...………..………………............................42 
Kondiční připravenost - testování……..……………….............................43 
Kritéria zařazování sportovců do SCM.……………….............................43 
Motivace – diferenciace podpory.……..……………….............................44 
Sportovní střediska SpS………...……..……………….............................45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Organizační struktura SCM 
Sportovní centra mládeže jsou vrcholným programem výchovy mladých hráčů ledního hokeje 
v klubech v ČR, který plynule navazuje na programy SpS a VTM. Program SCM je tvořen 
dvěma věkovými kategoriemi, které jsou na rozdíl od žákovských kategorií více ročníkové. 
Kategorií dorostu U17 (dvou ročníková = 15 a 16 letí hráči) a kategorií juniorů U20 (tří 
ročníková = 17, 18 a 19 letí hráči). Úkolem ČSLH a klubů zařazených do programu SCM je, 
aby během pětiletého období působení hráčů v programu SCM došlo u vybraných hráčů 
(navýšeným objemem a zvýšenou náročností tréninku ve spojení se středoškolským studiem) 
k nejefektivnějšímu dosažení maximální sportovní výkonnosti a intelektuálního rozvoje. Cílem 
je dosažení mezinárodní výkonnostní úrovně, která hráče z programu SCM optimálně fyzicky, 
dovednostně a mentálně připraví na soutěžení s nejlepšími světovými juniory v 
reprezentačních výběrech a na přechod do seniorské kategorie.   

SCM – Akademie = kluby splňující Licenční pravidla pro získání licence Akademie ČH. 
Kritéria pro získání licence Akademie ČH jsou: rozsah sportovní infrastruktury, rozsah 
personálního zabezpečení, vzdělávání trenérů, mezinárodní program, především stáže 
trenérů a hráčů v zahraničí, materiální zabezpečení hráčů, spolupráce se středními 
školami a minimální zisk 500 bodů v rankingu ČSLH = podíl klubu na výchově hráčů pro 
reprezentaci ČR za období posledních pěti let. Licenční řízení se vypisuje každý rok a 
licence Akademie ČH se přiděluje na jednu soutěžní sezónu. Při splnění licenčních 
podmínek může o licenci Akademie ČH zažádat jakýkoliv klub z ČR, s tím, že maximální 
počet přidělených licencí je 16. V případě většího počtu oprávněných žadatelů licenci 
získává 16 nejlépe hodnocených klubů ve víceletém rankingu ČSLH.    

 
SCM – A = kluby účastnící se nejvyšší úrovně v soutěži juniorů (U20) = ELJ a nejvyšší 
úrovně v soutěži dorostu (U17) = ELD. Status SCM - A získává automaticky každý klub, 
který si sportovní cestou vybojuje účast v soutěžích ELJ a ELD. 

 
SCM - B = kluby účastnící se alespoň jedné nejvyšší úrovně. Buď v soutěži juniorů (U20) 
= ELJ nebo v soutěži dorostu (U17) ELD. Status SCM -B získává automaticky každý klub, 
který si sportovní cestou vybojuje účast, alespoň v jedné ze soutěží ELJ a ELD. 
 

Provázanost programu SCM a reprezentací 
 

Hráči, kteří se individuálně prosazují, prokazují vysokou produktivitu, herní kvalitu, odolnost, 
fyzickou zdatnost (všeobecné testy, speciální testy na ledě, funkční vyšetření) a jsou dobře 
hodnoceni na základě dlouhodobých pozorování, se rekrutují do mládežnických reprezentací. 
Juniorské reprezentační výběry jsou tvořeny hráči, kteří jsou zařazeni do programu SCM nebo 
působí v zahraničí. V současné době je poměr hráčů z SCM a těch, co působí v zahraničí při 
nominacích na významné turnaje přibližně v tomto poměru. ČR U16: 95% hráčů z SCM. ČR 
U17:  90%  hráčů z SCM – 10% hráčů působících v zahraničí. ČR U18: 60% hráčů z SCM – 
40% hráčů působících v zahraničí. ČR U20:  30%  hráčů z SCM – 70% hráčů působících 
v zahraničí. Celkově se dá konstatovat, že 99% hráčů, kteří reprezentují ČR na MSJ do 18 let, 
do 20 let nebo byli draftování do NHL, se zdokonaluje celých 5 let v programu SCM nebo před 
svým odchodem do zahraničí alespoň část svého juniorského věku strávilo v klubech SCM. 
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Hodnocení klubů – mládežnický ranking ČSLH 
 
Hlavním hodnotícím kritériem klubů zařazených do programu SCM jsou sezónní a víceletý 
ranking ČSLH. ČSLH se ve svém hodnocení nesoustředí jen na kluby se statusem SCM, ale 
jsou do něj zahrnuty všechny mládežnické kluby z ČR. Jedná se o transparentní hodnocení 
vytvořené na základě předem oznámených, objektivních, dohledatelných a 
nezpochybnitelných dat, do kterého se neprojevuje subjektivní pohled ani osobní zájmy 
žádného zaměstnance ČSLH.  Každý klub si kdykoliv může sám ověřit nebo předem vypočítat, 
jaký je jeho aktuální bodový zisk a kde se v hodnocení pohybuje. 

 
Mládežnická sezóna pro vytvoření Klubového mládežnického rankingu ČSLH probíhá od 1.8. 
do 30.6. a zahrnuje následující události (pokud vyšší moc nestanoví jinak): 

 
srpen – Hlinka Gretzky Cup. 
prosinec, leden  - Mistrovsví světa hráčů do 20 let. 
duben – Mistrovství světa hráčů do 18 let. 
duben – konec ELH a evropských soutěží. 
květen – Mistrovství světa seniorů. 
červen – konec NHL a AHL. 
červen – vstupní draft NHL. 

 
 
Pravidla sestavování Klubového mládežnického rankingu ČSLH pro zařazení mezi oprávněné 
žadatele  

1. progresivní hodnocení – víceleté hodnocení za období posledních pěti let, kdy nejvyšší 
hodnotu mají výsledky dosažené v poslední zhodnocené sezóně a kdy hodnota 
dosažených výsledků směrem do minulosti postupně klesá (100%, 80%, 60%, 40%, 
20% z dosažených výsledků v jednotlivých sezónách). 

2. zohlednění historie každého hráče za poslední 4 sezóny před konáním konkrétní akce 
a rozdělení bodů podle délky působení v klubu mezi všechny podílníky zainteresované 
na výchově hráče. 

3. sportovně-výsledková část rankingu – podíl za výchovu hráčů pro reprezentace ČR, za 
umístění v draftu do NHL, za vytváření prostoru hráčům do 20 let v ELH, za působení 
českých hráčů do 20 let v zahraničních seniorských soutěžích (počet získaných bodů 
se odvíjí od počtu hráčů ((+ délky působení v klubu)), na jejichž výchově se klub podílel 
nebo spolupodílel).  

4. sportovně-výkonnostní část rankingu - kondiční připravenost hráčů v Akademiích ČH 
– motorické testování (kategorie U20 + 60 bodů první místo, + 40 bodů druhé místo, + 
20 bodů třetí místo. Kategorie U17 + 60 bodů první místo, + 40 bodů druhé místo, +20 
bodů třetí místo). 

5. kladně bonusová část rankingu – využívaná sportovní infrastruktura - rozsah a 
funkčnost sportovní infrastruktury, (+ 40 bodů v úrovni Premium, + 20 bodů v úrovni 
standard, 0 bodů v úrovni Základ). 

6. kladně bonusová část rankingu – mezinárodní program - rozsah mezinárodního 
programu (+ 40 bodů v úrovni Premium, + 20 bodů v úrovni standard, 0 bodů v úrovni 
Základ). 
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Koneční příjemci – způsob podpory 
 

 
 

 
 

Klub Status IČO Č. Účtu Žádost Režim
PARDUBICKÝ HOKEJ, z.s. Akademie 22891188 43-9850760277/0100 DOTACE SLUŽBA - nečlen
DUKLA Jihlava - mládež, z.s. Akademie 70802769 19-8912080257/0100 SLUŽBA SLUŽBA - nečlen
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. Akademie 66984823 124248892/0300 DOTACE DOTACE
HC Litvínov, sportovní spolek Akademie 554782 28131491/0100 DOTACE DOTACE
HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Akademie 6030491 115-4486630237/0100 DOTACE SLUŽBA - nečlen
HC Berani Zlín, z.s. Akademie 531928 1387968984/2700 DOTACE DOTACE
Hockey Club Slavia Praha Akademie 27010325 43-6814180247/0100 SLUŽBA SLUŽBA - nečlen
HC Sparta Praha, z.s. Akademie 40764907 1350512/0800 DOTACE DOTACE
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek Akademie 60339799 1642775339/0800 DOTACE DOTACE
KOMETA GROUP, spolek Akademie 44990014 123-6487900277/0100 DOTACE DOTACE
Piráti Chomutov z.s. Akademie 43222889 78-5415510267/0100 DOTACE SLUŽBA - člen
Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. Akademie 46744282 1387881790/2700 DOTACE DOTACE
Mountfield HK - spolek pro hokejovou mládež, z.s. Akademie 4033761 115-320360267/0100 SLUŽBA SLUŽBA - nečlen
Bruslařský klub Mladá Boleslav, z.s. Akademie 26614448 51-6909900227/0100 DOTACE DOTACE
HC České Budějovice, z.s. Akademie 14499061 573496349/0800 DOTACE DOTACE
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Akademie 45331634 2102350879/2700 DOTACE DOTACE
Hokejový klub Kladno, spolek Akademie 16977513 10839141/0100 DOTACE DOTACE
HC Olomouc - mládež, spolek SCM A 22734279 43-2395380237/0100 SLUŽBA SLUŽBA - nečlen
HC AZ Havířov 2010 z.s. SCM A 68941994 625370001/5500 DOTACE DOTACE
HC Hvězda Praha, z. s. SCM B 47610875 161492309/0800 DOTACE DOTACE
Hockey Club Kobra Praha z.s. SCM B 389838 30034041/0100 DOTACE DOTACE
BK Havlíčkův Brod, z.s. SCM B 527734 13435521/0100 DOTACE DOTACE
HC Meteor Třemošná z.s. SCM B 26649039 35-1612300287/0100 DOTACE DOTACE
Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z. s. SCM B 70313288 27-2494100237/0100 DOTACE DOTACE
Hockey club Tábor, z.s. SCM B 60065249 812504343/0300 DOTACE DOTACE
HC ZUBR Přerov z. s. SCM B 70259747 86-7205200227/0100 DOTACE DOTACE
Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, z.s. SCM B 69344442 107-6098290217/0100 DOTACE DOTACE
Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s. SCM B 494917 17135841/0100 DOTACE DOTACE
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s. SCM B 22676759 221002608/0300 DOTACE DOTACE
VSK TECHNIKA HOKEJ BRNO, pobočný spolek SCM B 35944416 3879272309/0800 SLUŽBA DOTACE

Období 1.1.2022 - 30.4.2022

Klub Status IČO Č. Účtu Žádost Režim
PARDUBICKÝ HOKEJ, z.s. Akademie 22891188 43-9850760277/0100 DOTACE SLUŽBA - nečlen
DUKLA Jihlava - mládež, z.s. Akademie 70802769 19-8912080257/0100 SLUŽBA SLUŽBA - nečlen
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. Akademie 66984823 124248892/0300 DOTACE DOTACE
HC Litvínov, sportovní spolek Akademie 554782 28131491/0100 DOTACE DOTACE
HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. Akademie 6030491 115-4486630237/0100 DOTACE SLUŽBA - nečlen
HC Berani Zlín, z.s. Akademie 531928 1387968984/2700 DOTACE DOTACE
HC Sparta Praha, z.s. Akademie 40764907 1350512/0800 DOTACE DOTACE
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek Akademie 60339799 1642775339/0800 DOTACE DOTACE
KOMETA GROUP, spolek Akademie 44990014 123-6487900277/0100 DOTACE DOTACE
Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. Akademie 46744282 1387881790/2700 DOTACE DOTACE
Mountfield HK - spolek pro hokejovou mládež, z.s. Akademie 4033761 115-320360267/0100 SLUŽBA SLUŽBA - nečlen
Bruslařský klub Mladá Boleslav, z.s. Akademie 26614448 51-6909900227/0100 DOTACE DOTACE
HC České Budějovice, z.s. Akademie 14499061 573496349/0800 DOTACE DOTACE
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Akademie 45331634 2102350879/2700 DOTACE DOTACE
Hokejový klub Kladno, spolek Akademie 16977513 10839141/0100 DOTACE DOTACE
HC Olomouc - mládež, spolek SCM A 22734279 43-2395380237/0100 SLUŽBA SLUŽBA - nečlen
Hockey Club Slavia Praha SCM B 27010325 43-6814180247/0100 SLUŽBA SLUŽBA - nečlen
Piráti Chomutov z.s. SCM B 43222889 78-5415510267/0100 DOTACE SLUŽBA - člen
HC Hvězda Praha, z. s. SCM B 47610875 161492309/0800 DOTACE DOTACE
BK Havlíčkův Brod, z.s. SCM B 527734 13435521/0100 DOTACE DOTACE
Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z. s. SCM B 70313288 27-2494100237/0100 DOTACE DOTACE
Hockey club Tábor, z.s. SCM B 60065249 812504343/0300 DOTACE DOTACE
HC ZUBR Přerov z. s. SCM B 70259747 86-7205200227/0100 DOTACE DOTACE
Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s. SCM B 494917 17135841/0100 DOTACE DOTACE

Období 1.5.2022 - 31.12.2022
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Smluvní vztahy: ČSLH – Klub 
 

• ČSLH - Akademie 
• ČSLH – SCM A 
• ČSLH – SCM B 

 
 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI 
MLÁDEŽE V AKADEMII ČESKÉHO HOKEJE 

Český svaz ledního hokeje z.s. 
se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 00536440 
DIČ: CZ00536440 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 852 
zastoupený Martinem Urbanem, generálním sekretářem 
účet: 90718453/0300 
(dále také jako „ČSLH“) 
a 

Název      
reg. číslo ČSLH    
se sídlem    
IČO:     
DIČ:     
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném    v oddílu     vložce   
zastoupený    
účet:    
kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail):    
(dále také jako „Klub“) 

(dále společně také jako „Smluvní strany“¨) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci na zajištění sportovní činnosti 
mládeže v Akademii Českého hokeje (dále také jako „Smlouva“). 
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Preambule 

Smlouva je smluvními stranami uzavírána v rámci realizace projektu Akademií Českého hokeje (dále 
také jako „Projekt“) zabezpečujících přípravu talentované mládeže věkových kategorií dorostu a 
juniorů v rámci družstev klubů účastnících se nejvyšších soutěží v ledním hokeji organizovaných ČSLH 
pro tyto věkové kategorie (dále také jako „Akademie“), do kterého je Klub na základě splnění 
příslušných podmínek ČSLH z rozhodnutí výkonného výboru ČSLH pro sezónu 2022-2023 zařazen  
a který je spolufinancován v rámci Výzvy PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ SVAZOVÉHO 
CHARAKTERU 2022 (dále také jako „Dotační program“) Národní sportovní agentury (dále také jako 
„NSA“). 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 
1.1 Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při realizaci 

Projektu za účelem zajištění přípravy mladých talentovaných hokejistů dorostenecké a juniorské 
kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel ledního hokeje 
Klubem v rámci Akademie. 

1.2 Klub se na základě Smlouvy zavazuje v období od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 pečovat o sportovně 
talentovanou mládež věkových kategorií dorostu a juniorů a zajišťovat přípravu mladých 
talentovaných hokejistů těchto věkových kategorií směřující ke státní reprezentaci podle 
platných mezinárodních pravidel ledního hokeje. 

II. 
Doba trvání Smlouvy 

 
2.1   Smluvní strany uzavírají Smlouvu na dobu určitou, a to na dobu od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023. 

III.  
Povinnosti Klubu 

3.1 Klub se zavazuje dodržovat Podmínky pro získání statutu Akademie Českého hokeje a Technický 
předpis pro získání statutu Akademie Českého hokeje v platném znění, zveřejněné na webových 
stránkách http://www.ceskyhokej.org.  

3.2 Klub je povinen uzavřít na sezonu 2022-2023 s účinností od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 smlouvy s 
trenéry Akademie Klubu, kteří jsou držiteli minimálně níže uvedených trenérských licencí, v ČSLH 
předepsaném znění a s předepsanou minimální měsíční odměnou, a to následovně: 

Vedoucí trenér Akademie Trenér Akademie Trenér Akademie 

hlavní trenér družstva juniorů / 
dorostu  

držitel licence A / student licence A 

hlavní trenér družstva juniorů / 
dorostu 

držitel licence A / student licence A 

asistent trenéra družstva juniorů / 
dorostu / hlavní trenér U15 / 

development                     
držitel licence A / student licence A 
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40.000 Kč 35.000 Kč 25.000 Kč 

 

Klub se dále zavazuje sepsat výše uvedené smlouvy ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno po 
podepsání a zaregistrování zůstává na ČSLH. Veškerá ujednání mezi Klubem a příslušným 
trenérem musí být součástí takovéto smlouvy. Tyto trenérské smlouvy je nutné zaslat k registraci 
na ČSLH. 

3.3 Měsíční odměny podle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy se Klub zavazuje platit trenérům 
převodem na jejich účty vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží, 
a to na základě faktur vystavených trenéry. 

3.4 Pokud dojde po dobu trvání Smlouvy z jakéhokoliv důvodu k ukončení účinnosti smlouvy 
s trenérem Akademie Klubu, je Klub povinen zaslat smlouvu nového trenéra Akademie Klubu k 
registraci na ČSLH, a to nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení účinnosti smlouvy s původním 
trenérem Akademie Klubu, přičemž tato změna může být Klubem provedena pouze po vzájemné 
dohodě s ČSLH. Nesplní-li Klub tuto povinnost řádně a včas, je ČSLH oprávněn odpovídajícím 
způsobem jednostranně snížit dotaci Klubu dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy. Stejným způsobem je 
ČSLH oprávněn postupovat též v případě, že Klub po dobu trvání Smlouvy přestane být 
z jakéhokoliv důvodu účastníkem nejvyšší soutěže kategorie dorostu nebo juniorů. 

3.5 Klub je dále povinen zabezpečovat sportovní přípravu a účast v mistrovských soutěžích ČSLH.  

3.6 Klub se zavazuje vytvářet všestranné podmínky pro činnost Akademie Klubu, zejména pro 
tréninkový a regenerační proces, dle Podmínek pro získání statutu Akademie Českého hokeje a 
Technického předpisu pro získání statutu Akademie ČH v platném znění, zveřejněných na 
webových stránkách http://www.ceskyhokej.org.  

3.7 Klub je povinen spolupracovat s ČSLH při provádění metodických kontrol činnosti Akademie 
Klubu a vyhodnocování činnosti Akademií. 

3.8 Klub je povinen uvolnit hráče Klubu na akce jakéhokoliv reprezentačního výběru České republiky 
v ledním hokeji v rozsahu požadavků ČSLH. 

3.9 Klub se zavazuje respektovat individuální práci s hráči mládežnických reprezentačních družstev 
České republiky v ledním hokeji. 

3.10 Klub je povinen dbát na ochranu zdraví hráčů, na odpovídající zdravotní péči včetně zajištění 
periodických tělovýchovně-lékařských prohlídek, zajištění adekvátní regenerace a výživového 
programu. 

3.11 Klub se zavazuje u registrovaných hráčů Akademie Klubu mladších 18 let zajistit souhlas 
zákonných zástupců sportovce se zařazením do Projektu. 

3.12 Klub je povinen zajistit účast alespoň 15 svých hráčů věkové kategorie dorostu na školení 
rozhodčích, které v místě působení Klubu zajistí krajská komise rozhodčích. 



8 
 

3.13 Klub je povinen podílet se na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci s 
Antidopingovým výborem České republiky. 

3.14 Klub je povinen do 30. 9. 2022 zaslat e-mailem na adresu strouhal@czehockey.cz jmenný 
seznam sportovců zařazených do družstev juniorů a dorostu v souboru „LEDNI 
HOKEJ_SCM_Seznam_klub_202X.xls“, přičemž všichni tito sportovci musí být registrováni za 
Klub u ČSLH jako hráči ledního hokeje. 

3.15 Klub je povinen plnit další úkoly stanovené ČSLH pro kluby zařazené do Projektu. 
 

3.16 Klub je povinen při plnění závazku ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle pokynů ČSLH 
a v souladu s jeho zájmy a dále v souladu s pravidly a požadavky Dotačního programu. 

3.17 Čerpání dotace dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy musí být Klubem evidováno v účetnictví, odděleně v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití poskytnuté dotace musí být viditelně 
označeny kódem rozhodnutí o poskytnutí dotace (rok 2022 jej po zveřejnění ze strany NSA 
oznámí Klubu ČSLH).  

IV.  
Povinnosti ČSLH 

4.1 ČSLH se zavazuje poskytovat odborný servis vedoucímu trenérovi a dalším trenérům Akademie 
Klubu, a to formou trenérských seminářů, aktivů, individuálních konzultací a dále metodickými 
materiály v tištěné, elektronické či video podobě. 

4.2 ČSLH je povinen poskytnout Klubu veškerou součinnost nezbytnou k plnění povinností Klubu dle 
této Smlouvy. 

V.  
Dotace Klubu 

5.1 ČSLH se Smlouvou zavazuje vyplatit Klubu dotaci ve výši 100.000 Kč za každý kalendářní měsíc 
trvání Smlouvy (dále také jako „Dotace Klubu“) 
 

5.2 Dotace Klubu je poskytována výhradně na úhradu odměn za trenérské služby následovně: 

Položka Částka za měsíc 
vedoucí trenér Akademie 
hlavní trenér družstva juniorů / dorostu  
držitel licence A / student licence A 

40.000 Kč 
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trenér Akademie 
hlavní trenér družstva juniorů / dorostu 
držitel licence A / student licence A 

35.000 Kč 

trenér Akademie 
asistent trenéra družstva juniorů / dorostu / hlavní trenér U15 / 
development                     
držitel licence A / student licence A 

25.000 Kč 

5.3 Klub nesmí hradit z Dotace Klubu daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), pokud může 
uplatnit nárok na odpočet DPH. Klub, který uplatnil nárok na odpočet DPH, nesmí tuto částku 
zahrnout do vyúčtování Dotace Klubu. 

VI.  
Vyúčtování Dotace Klubu a platební podmínky 

6.1 Klub je na základě Smlouvy povinen vždy do 20. 1. kalendářního roku vypracovat a předat ČSLH 
vyúčtování Dotace Klubu za předcházející kalendářní rok, a to výhradně na formuláři, který je 
přílohou č. 1 Smlouvy (dále také jako „Vyúčtování“). Přílohou Vyúčtování musí být zároveň kopie 
všech příslušných prvotních dokladů a dokladů o úhradách odměn za trenérské služby dle čl. V. 
odst. 5.2 Smlouvy. 

6.2 Dotace Klubu bude ČSLH Klubu vyplacena následovně: 

- za květen a červen 2022 do 15. 7. 2022; 
- za červenec a srpen 2022 do 15. 9. 2022; 
- za září a říjen 2022  do 15. 11. 2022; 
- za listopad a prosinec 2022  do 15. 1. 2023; 
- za leden a únor 2023   do 15. 3. 2023; 
- za březen a duben 2023  do 15. 5. 2023. 

VII.  
Smluvní sankce a odpovědnost za škodu či jinou újmu 

7.1 Smluvní strany sjednávají, že dojde-li ze strany Klubu k porušení povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, je ČSLH oprávněn jednostranně rozhodnout o krácení Dotace Klubu, a to až do výše 
100 % Dotace Klubu. V takovém případě je Klub povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
doručení písemné výzvy ČSLH Klubu vrátit ČSLH již vyplacenou Dotaci Klubu, nebo její část ve 
výši stanovené ze strany ČSLH, a to na účet ČSLH uvedený v záhlaví Smlouvy. 

7.2 Klub se zavazuje nahradit ČSLH veškerou škodu či jinou újmu, která ČSLH vznikne v důsledku 
porušení Smlouvy nebo pravidel Dotačního programu anebo obecně závazných právních 
předpisů ze strany Klubu. 
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VIII.  
Ukončení Smlouvy 

8.1 Smlouva končí: 

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; 
 

b) písemnou dohodou mezi ČSLH a Klubem; 
 

c) písemnou výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran bez uvedení důvodu s jednoměsíční 
výpovědní dobou, která začíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně. 

 
8.2 ČSLH je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud nastane některá z následujících skutečností: 

a) proti Klubu je zahájeno insolvenční řízení; 
b) Klub vstoupí do likvidace; 
c) Klub podstatným způsobem poruší svoji povinnost ze Smlouvy; 
d) Klub přes písemnou výzvu ze strany ČSLH opakovaně porušuje své povinnosti ze Smlouvy. 

IX.  
Ostatní ustanovení 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že Klub není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči ČSLH 
vyplývající ze Smlouvy, či její část, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ČSLH. 

9.2 ČSLH je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění Smlouvy ze strany Klubu, a to i v sídle Klubu. 
Zástupci ČSLH nebo jím pověřené třetí osoby jsou na základě Smlouvy oprávněny vstupovat do 
prostor užívaných Klubem, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace Projektu, žádat 
o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných 
nedostatků. 

9.3 Klub je povinen archivovat po dobu 10 let od ukončení Smlouvy veškerou dokumentaci 
související s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu umožnit ČSLH přístup k této dokumentaci. 

9.4 Klub bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem Smlouvy stává v souladu s ustanovením § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory.  

9.5 Klub se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout ČSLH písemně jakékoliv informace související 
s realizací Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti ČSLH. 

9.6 Klub je povinen sledovat informační zdroje ČSLH související s realizací Projektu a plněním dle 
Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se Dotačního programu a případných změn pravidel 
Dotačního programu vztahujících se k plnění Smlouvy. 
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9.7 Klub se na základě Smlouvy zavazuje bez zbytečného odkladu informovat ČSLH o všech změnách 
svých identifikačních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, jakož i o všech skutečnostech, které 
by mohly mít vliv na plnění povinností Klubu dle Smlouvy. 

X.  
Závěrečná ujednání 

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

10.2 Právní vztahy Smluvních stran neupravené Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Občanský zákoník“) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky. 

10.3 Jestliže se některé ustanovení Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích 
zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě Smluvní strany změní nebo 
přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, 
aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu Smluvních stran v době uzavření 
Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému 
ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního 
účelu takového ustanovení. 

10.4 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím 
obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

10.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom. 

 
Smlouva podepsána dne: 1. 5. 2022 
 
 

_________________________ 

za ČSLH 
 _________________________ 

za Klub 

Martin Urban  jméno:            
generální sekretář ČSLH  Funkce:           
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI MLÁDEŽE 
VE SPORTOVNÍM CENTRU MLÁDEŽE 

 
dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Český svaz ledního hokeje z.s. 
se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČ: 00536440 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 852 
zastoupený Martinem Urbanem, generálním sekretářem ČSLH 
účet: 90718453/0300 
(dále také jako „Příkazce“ nebo „ČSLH“) 
a 

Název      
Reg. číslo ČSLH     
se sídlem    
IČ     
DIČ     
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném    v oddílu   , vložce   
zastoupený    
účet:    
kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail):    
(dále také jako „Příkazník“) 

(dále společně také jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu (dále také jako „Smlouva“) na 
zajištění sportovní činnosti mládeže ve sportovním centru mládeže. 

Preambule 

Smlouva je Smluvními stranami uzavírána v rámci realizace projektu Sportovních center mládeže (dále 
také jako „Projekt“) zabezpečujících přípravu talentované mládeže věkových kategorií dorostu  
a juniorů v rámci družstev klubů účastnících se nejvyšších soutěží v ledním hokeji organizovaných ČSLH 
pro tyto věkové kategorie (dále také jako „SCM“), do kterého je klub ČSLH, s nímž Příkazník 
spolupracuje ve smyslu čl. 204 odst. 2. Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále také jako „Klub“), 
na základě splnění příslušných podmínek ČSLH z rozhodnutí výkonného výboru ČSLH pro sezónu 2022-
2023 zařazen a který je spolufinancován v rámci Výzvy PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 
SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2022 (dále také jako „Dotační program“) Národní sportovní agentury (dále 
také jako „NSA“). 
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I. 
Předmět Smlouvy 

 
1.3 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při realizaci 

Projektu za účelem zajištění přípravy mladých talentovaných hokejistů dorostenecké a juniorské 
kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel ledního hokeje 
Příkazníkem v rámci SCM. 

1.4 Příkazník se na základě této Smlouvy zavazuje v období od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 pečovat o 
sportovně talentovanou mládež věkových kategorií dorostu a juniorů a zajišťovat přípravu 
mladých talentovaných hokejistů těchto věkových kategorií směřující ke státní reprezentaci 
podle platných mezinárodních pravidel ledního hokeje. 

II. 
Doba trvání Smlouvy 

 
2.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na dobu určitou, a to na dobu od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023. 

III. 
Povinnosti Příkazníka 

10.6 Příkazník je povinen dodržovat veškerá pravidla stanovená pro SCM Příkazcem. 

10.7 Příkazník je povinen uzavřít na sezonu 2022-2023 s účinností od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 
smlouvy s trenéry SCM Klubu, kteří jsou držiteli minimálně níže uvedených trenérských licencí, 
v Příkazcem předepsaném znění a s předepsanou minimální měsíční odměnou, a to následovně: 

Vedoucí trenér SCM Trenér SCM 

hlavní trenér družstva dorostu / juniorů 
držitel licence A / student licence A 

hlavní trenér družstva dorostu / juniorů 
nebo asistent trenéra družstva dorostu / 

juniorů         
držitel licence A / B 

35.000 Kč 10.000 Kč 

 

Příkazník se dále zavazuje sepsat výše uvedené smlouvy ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno po 
podepsání a zaregistrování zůstává na ČSLH. Veškerá ujednání mezi Příkazníkem a příslušným 
trenérem musí být součástí takovéto smlouvy. Tyto trenérské smlouvy je nutné zaslat k registraci 
na ČSLH. 

10.8 Měsíční odměny podle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy se Příkazník zavazuje platit trenérům 
převodem na jejich účty vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží, 
a to na základě faktur vystavených trenéry. 
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10.9 Pokud dojde po dobu trvání této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu k ukončení účinnosti smlouvy 
s trenérem SCM Klubu, je Příkazník povinen zaslat smlouvu nového trenéra SCM Klubu k 
registraci na ČSLH nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení účinnosti smlouvy s původním 
trenérem SCM Klubu (přičemž tato změna může být Příkazníkem provedena pouze po vzájemné 
dohodě s Příkazcem). Nesplní-li Příkazník tuto povinnost řádně a včas, je Příkazce oprávněn 
odpovídajícím způsobem jednostranně snížit odměnu Příkazníka dle čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy. 
Stejným způsobem je Příkazce oprávněn postupovat též v případě, že Příkazník po dobu trvání 
této Smlouvy přestane být z jakéhokoliv důvodu účastníkem nejvyšší soutěže kategorie 
dorostu/juniorů. 

10.10 Příkazník je dále povinen zabezpečovat sportovní přípravu a účast v mistrovských soutěžích 
ČSLH.  

10.11 Příkazník se zavazuje vytvářet všestranné podmínky pro činnost SCM Klubu, zejména pro 
tréninkový a regenerační proces, dle pravidel stanovených pro SCM Příkazcem. 

10.12 Příkazník je povinen spolupracovat s Příkazcem při provádění metodických kontrol činnosti SCM 
Klubu a vyhodnocování činnosti SCM. 

10.13 Příkazník je povinen uvolnit hráče Klubu na akce jakéhokoliv reprezentačního výběru České 
republiky v ledním hokeji v rozsahu požadavků ČSLH. 

10.14 Příkazník se zavazuje akcentovat individuální práci s hráči mládežnických reprezentačních 
družstev ČR. 

10.15 Příkazník je povinen dbát na ochranu zdraví hráčů, na odpovídající zdravotní péči včetně zajištění 
periodických tělovýchovně-lékařských prohlídek, zajištění adekvátní regenerace a výživového 
programu. 

10.16 Příkazník je dále povinen u registrovaných hráčů SCM Klubu mladších 18 let zajistit souhlas 
zákonných zástupců sportovce se zařazením do Projektu. 

10.17 Příkazník je povinen zajistit účast alespoň 15 svých hráčů věkové kategorie dorostu na školení 
rozhodčích, které v místě působení Příkazníka zajistí krajská komise rozhodčích. 

10.18 Příkazník je povinen podílet se na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci 
s Antidopingovým výborem ČR. 

10.19 Příkazník je povinen do 30. 9. 2022 zaslat e-mailem na adresu strouhal@czehockey.cz jmenný 
seznam sportovců zařazených do družstev juniorů a dorostu v souboru „LEDNI 
HOKEJ_SCM_Seznam_klub_202X.xls“, přičemž všichni tito sportovci musí být registrováni za 
Klub u ČSLH jako hráči ledního hokeje. 

10.20 Příkazník je povinen plnit další úkoly stanovené Příkazcem pro kluby zařazené do Projektu. 

10.21 Příkazník je povinen při plnění závazku z této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle 
pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy a dále v souladu s pravidly a požadavky Dotačního 
programu. 
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10.22 Příkazník je povinen upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody či jiné újmy. V případě, že Příkazce, i přes písemné upozornění 
Příkazníka, na splnění pokynu trvá, neodpovídá Příkazník za škodu či jinou újmu tím způsobenou. 

10.23 Příkazník je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti 
s plněním závazku z této Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti Příkazníka trvá i po ukončení této 
Smlouvy a zprostit Příkazníka této povinnosti může pouze Příkazce, a to v písemné formě. 

Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto ustanovení se 
nepovažuje plnění povinností Příkazníka vyplývajících z této Smlouvy a dále plnění povinností 
Příkazníka ve vztahu k orgánům veřejné moci. 

10.24 Příkazník je povinen vést evidenci o veškerých výnosech a nákladech souvisejících s plněním 
povinností Příkazníka dle odst. 3.2 a 3.3 tohoto článku této Smlouvy, a to formou oddělené 
účetní evidence v rámci účetnictví vedeného dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, do níž je Příkazce oprávněn nahlížet. 

Smluvní strany dále sjednávají, že všechny účetní doklady související s plněním povinností 
Příkazníka dle odst. 3.2 a 3.3 tohoto článku této Smlouvy musí obsahovat název Dotačního 
programu a Projektu. 

IV. 
Povinnosti Příkazce 

10.25 Příkazce se zavazuje poskytovat odborný servis Vedoucímu trenérovi a dalším trenérům SCM 
Klubu, a to formou trenérských seminářů, aktivů, individuálních konzultací a dále metodickými 
materiály v tištěné, elektronické či video podobě. 

10.26 Příkazce je povinen poskytnout Příkazníkovi veškerou součinnost nezbytnou k plnění povinností 
Příkazníka dle této Smlouvy. 

V. 
Odměna Příkazníka 

10.27 Příkazce se touto Smlouvou zavazuje platit Příkazníkovi za plnění závazku z této Smlouvy měsíční 
odměnu ve výši: 

45.000 Kč 
(slovy čtyřicetpěttisíc korun českých) 

 
10.28 Odměna Příkazníka dle odst. 5.1 tohoto článku této Smlouvy (dále také jako „Odměna 

Příkazníka“) byla stanovena na základě následujícího položkového rozpočtu: 
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Položka Částka za měsíc 
vedoucí trenér SCM 
hlavní trenér družstva dorostu / juniorů  
držitel licence A / student licence A 

35.000 Kč 

trenér SCM 
hlavní trenér družstva dorostu / juniorů nebo asistent trenéra družstva 
dorostu / juniorů 
držitel licence A / B 

10.000 Kč 

10.29 Odměna Příkazníka je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Příkazníka na 
plnění závazku z této Smlouvy, jakož i daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), je-li 
Příkazník plátcem DPH. 

VI. 
Souhrnná zpráva a platební podmínky 

10.30 Příkazník je na základě této Smlouvy povinen vždy do 20. 1. kalendářního roku vypracovat a 
předat Příkazci souhrnnou zprávu o výnosech a nákladech souvisejících s plněním povinností 
Příkazníka dle čl. III. odst. 3.2 a 3.3 této Smlouvy za předcházející kalendářní rok, a to výhradně 
na formuláři, který je přílohou č.1 této Smlouvy (dále také jako „Souhrnná zpráva“). Přílohou 
Souhrnné zprávy musí být zároveň kopie všech příslušných prvotních dokladů a dokladů o 
úhradách nákladů souvisejících s plněním povinností Příkazníka dle čl. III. odst. 3.2 a 3.3 této 
Smlouvy. 

10.31 Odměna Příkazníka bude Příkazcem Příkazníkovi placena na základě Příkazníkem vystavovaných 
faktur, které je Příkazník oprávněn vystavit následovně: 

- za květen a červen 2022  nejdříve dne 1. 7. 2022; 
- za červenec a srpen 2022  nejdříve dne 1. 9. 2022; 
- za září a říjen 2022   nejdříve dne 1. 11. 2022; 
- za listopad a prosinec 2022  nejdříve dne 14. 12. 2022; 
- za leden a únor 2023   nejdříve dne 1. 3. 2023; 
- za březen a duben 2023  nejdříve dne 30. 4. 2023.  

Faktura vystavená Příkazníkem je splatná do 14 kalendářních dnů od jejího doručení Příkazci. 

10.32 Nebude-li faktura dle čl. VI. odst. 6.2 této Smlouvy Příkazníkem Příkazci doručena nejpozději do 
20 dnů po skončení období, za které má být faktura vystavena, a budou-li Příkazníkem splněny 
všechny ostatní povinnosti stanovené touto Smlouvou, je Příkazce oprávněn provést úhradu 
Odměny Příkazníka na účet Příkazníka uvedený v záhlaví této Smlouvy i bez této faktury. 
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VII. 
Smluvní sankce a odpovědnost za škodu či jinou újmu 

10.33 Smluvní strany sjednávají, že dojde-li ze strany Příkazníka k porušení povinností vyplývajících 
z této Smlouvy, je Příkazce oprávněn jednostranně rozhodnout o krácení Odměny Příkazníka, a 
to až do výše 100 % odměny Příkazníka. V takovém případě je Příkazník povinen nejpozději do 
14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Příkazce Příkazníkovi vrátit Příkazci již 
vyplacenou odměnu, nebo její část ve výši stanovené ze strany Příkazce, a to na účet Příkazce 
uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

10.34 Příkazník se zavazuje nahradit Příkazci veškerou škodu či jinou újmu, která Příkazci vznikne 
v důsledku porušení této Smlouvy či pravidel Dotačního programu anebo obecně závazných 
právních předpisů ze strany Příkazníka.  

VIII. 
Ukončení Smlouvy 

10.35 Smlouva končí: 

d) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; 
 

e) písemnou dohodou mezi Příkazcem a Příkazníkem; 
 

f) písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu s jednoměsíční 
výpovědní dobou, která začíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

 
10.36 Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud nastane některá z následujících 

skutečností: 

e) proti Příkazníkovi je zahájeno insolvenční řízení; 
f) Příkazník vstoupí do likvidace; 
g) Příkazník podstatným způsobem poruší svoji povinnost z této Smlouvy; 
h) Příkazník přes písemnou výzvu ze strany Příkazce opakovaně porušuje své povinnosti z této 

Smlouvy. 

IX. 
Ostatní ustanovení 

10.37 Smluvní strany se dohodly, že Příkazník není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči 
Příkazci vyplývající z této Smlouvy, či její část, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
Příkazce. 
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10.38 Příkazce je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy ze strany Příkazníka, a to i 
v sídle Příkazníka. Zástupci Příkazce nebo jím pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy 
oprávněny vstupovat do prostor užívaných Příkazníkem, provádět monitorovací návštěvy a 
kontroly realizace Projektu, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a 
vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. 

10.39 Příkazník je povinen archivovat po dobu 10 let od ukončení této Smlouvy veškerou dokumentaci 
související s plněním této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu umožnit Příkazci přístup k této 
dokumentaci. 

10.40 Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává v souladu 
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory.  

10.41 Příkazník se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Příkazci písemně jakékoliv informace 
související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti 
Příkazce. 

10.42 Příkazník je povinen sledovat informační zdroje Příkazce související s realizací Projektu a plněním 
dle této Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se Dotačního programu a případných změn 
pravidel Dotačního programu vztahujících se k plnění této Smlouvy. 

10.43 Příkazník se na základě této Smlouvy zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Příkazce 
o všech změnách svých identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jakož i o všech 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností Příkazníka dle této Smlouvy. 

X. 
Závěrečná ujednání 

10.44 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

10.45 Právní vztahy smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Občanský zákoník“) a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

10.46 Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 Občanského zákoníku sjednávají, že veškeré 
změny této Smlouvy mohou být činěny výhradně formou písemných a číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran 



19 
 

10.47 Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích 
zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo 
přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, 
aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, 
která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, 
popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového 
ustanovení. 

10.48 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím 
obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

10.49 Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 
Smlouva podepsána dne: 1. 5. 2022 
 
 

_________________________ 

za Příkazce 
 _________________________ 

za Příkazníka 

Martin Urban  jméno:   
generální sekretář  funkce:   
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI 
MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍM CENTRU MLÁDEŽE 

 
 
Český svaz ledního hokeje z.s. 
se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 00536440 
DIČ: CZ00536440 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 852 
zastoupený Martinem Urbanem, generálním sekretářem ČSLH 
účet: 90718453/0300 
(dále také jako „ČSLH“) 
a 

Název      
Reg. číslo ČSLH     
se sídlem    
IČO:     
DIČ:     
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném    v oddílu   , vložce   
zastoupený    
účet:    
kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail):    
(dále také jako „Klub“) 

(dále společně také jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci (dále také jako „Smlouva“) na 
zajištění sportovní činnosti mládeže ve sportovním centru mládeže. 

Preambule 

Smlouva je Smluvními stranami uzavírána v rámci realizace projektu Sportovních center mládeže (dále 
také jako „Projekt“) zabezpečujících přípravu talentované mládeže věkových kategorií dorostu  
a juniorů v rámci družstev klubů účastnících se nejvyšších soutěží v ledním hokeji organizovaných ČSLH 
pro tyto věkové kategorie (dále také jako „SCM“), do kterého je Klub na základě splnění příslušných 
podmínek ČSLH pro sezónu 2022-2023 zařazen a který je spolufinancován v rámci Výzvy PODPORA 
SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2022 (dále také jako „Dotační program“) 
Národní sportovní agentury (dále také jako „NSA“). 
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I. 
Předmět Smlouvy 

 
1.5 Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při realizaci 

Projektu za účelem zajištění přípravy mladých talentovaných hokejistů dorostenecké a juniorské 
kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel ledního hokeje 
Klubem v rámci SCM. 

1.6 Klub se na základě Smlouvy zavazuje v období od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 pečovat o sportovně 
talentovanou mládež věkových kategorií dorostu a juniorů a zajišťovat přípravu mladých 
talentovaných hokejistů těchto věkových kategorií směřující ke státní reprezentaci podle 
platných mezinárodních pravidel ledního hokeje. 

 

II. 
Doba trvání Smlouvy 

 
2.1  Smluvní strany uzavírají Smlouvu na dobu určitou, a to na dobu od 1. 5. 2022 do 
  30. 4. 2023. 

III. 
Povinnosti Klubu 

10.50 Klub je povinen dodržovat veškerá pravidla stanovená pro SCM ČSLH. 

10.51 Klub je povinen uzavřít na sezonu 2022-2023 s účinností od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 smlouvu s 
trenérem SCM Klubu, který je držitel minimálně níže uvedené trenérské licence, v ČSLH 
předepsaném znění a s předepsanou minimální měsíční odměnou, a to následovně: 

Vedoucí trenér SCM 

hlavní trenér družstva dorostu / juniorů  
držitel licence A / student licence A 

30.000 Kč 

 

Klub se dále zavazuje sepsat výše uvedenou smlouvu ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno po 
podepsání a zaregistrování zůstává na ČSLH. Veškerá ujednání mezi Klubem a příslušným 
trenérem musí být součástí takovéto smlouvy. Tyto trenérské smlouvy je nutné zaslat k registraci 
na ČSLH. 

10.52 Měsíční odměnu podle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy se Klub zavazuje platit trenérovi 
převodem na jeho účet vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží, 
a to na základě faktur vystavených trenérem. 
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10.53 Pokud dojde po dobu trvání Smlouvy z jakéhokoliv důvodu k ukončení účinnosti smlouvy 
s trenérem SCM Klubu, je Klub povinen zaslat smlouvu nového trenéra SCM Klubu k registraci 
na ČSLH nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení účinnosti smlouvy s původním trenérem SCM 
Klubu (přičemž tato změna může být Klubem provedena pouze po vzájemné dohodě s ČSLH). 
Nesplní-li Klub tuto povinnost řádně a včas, je ČSLH oprávněn odpovídajícím způsobem 
jednostranně snížit odměnu Klubu dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy. Stejným způsobem je ČSLH 
oprávněn postupovat též v případě, že Klub po dobu trvání Smlouvy přestane být z jakéhokoliv 
důvodu účastníkem nejvyšší soutěže kategorie dorostu/juniorů. 

10.54 Klub je dále povinen zabezpečovat sportovní přípravu a účast v mistrovských soutěžích ČSLH.  

10.55 Klub se zavazuje vytvářet všestranné podmínky pro činnost SCM Klubu, zejména pro tréninkový 
a regenerační proces, dle pravidel stanovených pro SCM ČSLH. 

10.56 Klub je povinen spolupracovat s ČSLH při provádění metodických kontrol činnosti SCM Klubu a 
vyhodnocování činnosti SCM. 

10.57 Klub je povinen uvolnit hráče klubu na akce jakéhokoliv reprezentačního výběru České republiky 
v ledním hokeji v rozsahu požadavků ČSLH. 

10.58 Klub se zavazuje akcentovat individuální práci s hráči mládežnických reprezentačních družstev 
České republiky. 

10.59 Klub je povinen dbát na ochranu zdraví hráčů, na odpovídající zdravotní péči včetně zajištění 
periodických tělovýchovně-lékařských prohlídek, zajištění adekvátní regenerace a výživového 
programu. 

10.60 Klub je dále povinen u registrovaných hráčů SCM Klubu mladších 18 let zajistit souhlas zákonných 
zástupců sportovce se zařazením do Projektu. 

10.61 Klub je povinen zajistit účast alespoň 15 svých hráčů věkové kategorie dorostu na školení 
rozhodčích, které v místě působení Klubu zajistí krajská komise rozhodčích. 

10.62 Klub je povinen podílet se na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci 
s Antidopingovým výborem České republiky. 

10.63 Klub je povinen do 30. 9. 2022 zaslat e-mailem na adresu strouhal@czehockey.cz jmenný 
seznam sportovců zařazených do družstva juniorů/dorostu v souboru „LEDNI 
HOKEJ_SCM_Seznam_klub_202X.xls“, přičemž všichni tito sportovci musí být registrováni za 
Klub u ČSLH jako hráči ledního hokeje. 

10.64 Klub je povinen plnit další úkoly stanovené ČSLH pro kluby zařazené do Projektu. 

10.65 Klub je povinen při plnění závazku ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle pokynů ČSLH 
a v souladu s jeho zájmy a dále v souladu s pravidly a požadavky Dotačního programu. 
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10.66 Čerpání dotace dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy musí být Klubem evidováno v účetnictví, odděleně v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití poskytnuté dotace musí být viditelně 
označeny kódem rozhodnutí o poskytnutí dotace (rok 2022 jej po zveřejnění ze strany NSA 
oznámí Klubu ČSLH). 

IV. 
Povinnosti ČSLH 

10.67 ČSLH se zavazuje poskytovat odborný servis vedoucímu trenérovi a dalším trenérům SCM Klubu, 
a to formou trenérských seminářů, aktivů, individuálních konzultací a dále metodickými 
materiály v tištěné, elektronické či video podobě. 

10.68 ČSLH je povinen poskytnout Klubu veškerou součinnost nezbytnou k plnění povinností Klubu dle 
Smlouvy. 

V. 
Dotace Klubu 

10.69 ČSLH se dále Smlouvou zavazuje vyplatit Klubu dotaci ve výši 30.000 Kč za každý kalendářní měsíc 
trvání Smlouvy (dále také jako „Dotace Klubu“). 

10.70 Dotace Klubu je poskytována výhradně na úhradu odměn za trenérské služby následovně: 

Položka Částka za měsíc 
vedoucí trenér SCM 
hlavní trenér družstva dorostu / juniorů  
držitel licence A / student licence A 

30.000 Kč 

10.71 Klub nesmí hradit z Dotace Klubu daň z přidané hodnoty, pokud může uplatnit nárok na odpočet 
daně z přidané hodnoty. Klub, který uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí 
tuto částku zahrnout do vyúčtování Dotace Klubu. 

VI. 
Vyúčtování Dotace Klubu a platební podmínky 

10.72 Klub je na základě Smlouvy povinen vždy do 20. 1. kalendářního roku vypracovat a předat ČSLH 
vyúčtování Dotace Klubu za předcházející kalendářní rok, a to výhradně na formuláři, který je 
přílohou č. 1 Smlouvy (dále také jako „Vyúčtování“). Přílohou Vyúčtování musí být zároveň kopie 
všech příslušných prvotních dokladů a dokladů o úhradách odměn za trenérské služby dle čl. V. 
odst. 5.2 této Smlouvy. 

10.73 Dotace Klubu bude ČSLH Klubu vyplacena následovně: 
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- za květen a červen 2022  do 15. 7. 2022; 
- za červenec a srpen 2022  do 15. 9. 2022; 
- za září a říjen 2022   do 15. 11. 2022; 
- za listopad a prosinec 2022  do 15. 1. 2023; 
- za leden a únor 2023   do 15. 3. 2023; 
- za březen a duben 2023  do 15. 5. 2023. 

VII. 
Smluvní sankce a odpovědnost za škodu či jinou újmu 

10.74 Smluvní strany sjednávají, že dojde-li ze strany Klubu k porušení povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, je ČSLH oprávněn jednostranně rozhodnout o krácení Dotace Klubu, a to až do výše 
100 % této dotace. V takovém případě je Klub povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
doručení písemné výzvy ČSLH Klubu vrátit ČSLH již vyplacenou Dotaci Klubu, nebo její část ve 
výši stanovené ze strany ČSLH, a to na účet ČSLH uvedený v záhlaví Smlouvy. 

10.75 Klub se zavazuje nahradit ČSLH veškerou škodu či jinou újmu, která ČSLH vznikne v důsledku 
porušení Smlouvy nebo pravidel Dotačního programu anebo obecně závazných právních 
předpisů ze strany Klubu. 

VIII. 
Ukončení Smlouvy 

10.76 Smlouva končí: 

g) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; 
 

h) písemnou dohodou mezi ČSLH a Klubem; 
 

i) písemnou výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran bez uvedení důvodu s jednoměsíční 
výpovědní dobou, která začíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně. 

 
10.77 ČSLH je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud nastane některá z následujících skutečností: 

i) proti Klubu je zahájeno insolvenční řízení; 
j) Klub vstoupí do likvidace; 
k) Klub podstatným způsobem poruší svoji povinnost ze Smlouvy; 
l) Klub přes písemnou výzvu ze strany ČSLH opakovaně porušuje své povinnosti ze Smlouvy. 
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IX. 
Ostatní ustanovení 

10.78 Smluvní strany se dohodly, že Klub není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči ČSLH 
vyplývající ze Smlouvy, či její část, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ČSLH. 

10.79 ČSLH je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění Smlouvy ze strany Klubu, a to i v sídle Klubu. 
Zástupci ČSLH nebo jím pověřené třetí osoby jsou na základě Smlouvy oprávněny vstupovat do 
prostor užívaných Klubem, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace Projektu, žádat 
o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných 
nedostatků. 

10.80 Klub je povinen archivovat po dobu 10 let od ukončení Smlouvy veškerou dokumentaci 
související s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu umožnit ČSLH přístup k této dokumentaci. 

10.81 Klub bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem Smlouvy stává v souladu s ustanovením § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory.  

10.82 Klub se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout ČSLH písemně jakékoliv informace související 
s realizací Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti ČSLH. 

10.83 Klub je povinen sledovat informační zdroje ČSLH související s realizací Projektu a plněním dle 
Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se Dotačního programu a případných změn pravidel 
Dotačního programu vztahujících se k plnění Smlouvy. 

10.84 Klub se na základě Smlouvy zavazuje bez zbytečného odkladu informovat ČSLH o všech změnách 
svých identifikačních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, jakož i o všech skutečnostech, které 
by mohly mít vliv na plnění povinností Klubu dle Smlouvy. 

X. 
Závěrečná ujednání 

10.85 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

10.86 Právní vztahy Smluvních stran neupravené Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Občanský zákoník“) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky. 



26 
 

10.87 Jestliže se některé ustanovení Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích 
zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě Smluvní strany změní nebo 
přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, 
aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu Smluvních stran v době uzavření 
Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému 
ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního 
účelu takového ustanovení. 

10.88 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím 
obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

10.89 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom. 

 
Smlouva podepsána dne: 1. 5. 2022 
 
 

_________________________ 

za ČSLH 
 _________________________ 

za Klub 

Martin Urban  jméno:   
generální sekretář  funkce:   
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Smluvní vztahy: ČSLH – Trenér 
 

• Vedoucí trenér Akademie 
• Trenér Akademie 
• Asistent trenéra Akademie 
• Vedoucí trenér SCM - A 
• Trenér SCM – A 
• Vedoucí trenér SCM – B 

 
Podmínkou uzavření smlouvy mezi ČSLH a trenérem v klubu je nejvyšší trenérská licence A 
nebo studium nejvyšší trenérské licence A 
 

I. Smluvní strany 
 
Klub:    Reg. číslo ČSLH    
 
se sídlem:    
 
zastoupený:    
 
IČ:   
 
bankovní spojení:    
 
(dále jako „Příkazce“ nebo „Klub“) 
 
 
a 
 
 
trenér:     r.č.    
 
bytem:     
 
IČ:     DIČ:    
 
bankovní spojení:     
 
 
nositel trenérské licence ČSLH      (podmínkou je licence „A“ udělována ČSLH) 
 
(dále jako „Příkazník“) 
(dále společně jako „Smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
smlouvu příkazní 
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I.  Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy (dále jako „Smlouvy“ nebo „této smlouvy“) je: 
 
1.  Povinnost Příkazníka pod označením 
 

„vedoucí trenér Akademie ČSLH“ 
 
a) vykonávat po dobu trvání této smlouvy služby vedoucího trenéra Akademie ČSLH (dále jako 

„Akademie“), 
b) řídit Akademii ve věcech organizačních i tréninkově metodických a zodpovídat za komplexní 

tréninkovou a metodickou činnost všech družstev.  
c) V rámci Akademie působit jako hlavní trenér družstva dorostu nebo juniorů. 

 
2.  Povinnost Příkazce hradit Příkazníkovi odměnu, a to na základě plnění činností dle ust. čl. I. odst. 1. 

a ust. čl. II. odst. 1.-4. této smlouvy a v souladu s ust. čl. IV. této smlouvy.  
 
 
 

II.  Povinnosti Příkazníka 
 
1.  Příkazník se zavazuje: 
 

a) postupovat při obstarávání v čl. I. uvedené záležitosti poctivě a pečlivě podle svých schopností, 
pracovat na profesionální úrovni a chránit veškeré zájmy a dobré jméno Příkazce a ČSLH, 

b) činnost uvedenou v čl. I. provádět osobně podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy, které 
zná nebo znát musí, 

c) zachovávat povinnost mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním 
této smlouvy dozví, a to do doby, než se stanou obecně známými, 

d) bez zbytečného odkladu sdělovat Příkazci všechny okolnosti, které při obstarávání uvedené 
záležitosti zjistí a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce, 

e) záležitost uvedenou v čl. I. odst. 1. plnit v termínu požadovaném Příkazcem, 
f) řídit se etickým kodexem trenéra ledního hokeje, uveřejněným na webu ČSLH, 
g) osobně vést tréninky na ledě i mimo led, koučovat soutěžní utkání dle rozpisu soutěže, přípravná 

utkání a turnaje a zúčastňovat se dalších aktivit s tím spojených (schůzky s rodiči, školní 
záležitosti a podobně), 

h) osobně se účastnit testovacích srazů Akademií 
i) řídit činnost všech trenérů mládeže v Klubu a nést zodpovědnost za obsah tréninkových jednotek 

přímo vůči sportovnímu oddělení ČSLH a uplatňovat zařazování nových tréninkových poznatků 
a doporučení od ČSLH, 

j) řídit a kontrolovat činnost Akademie a koordinovat činnost všech družstev mládeže a jejich 
trenérů, sledovat dokumentaci tréninkového procesu, evidovat a doplňovat karty hráčů a 
informační databázi trenérů mládeže v Klubu, 

k) metodicky ovlivňovat další trenéry Akademie, pracovat v aplikaci Coach manager, 
l) iniciovat vzdělávání trenérů mládeže v Klubu a konzultovat jeho další rozvoj se sportovním 

oddělením ČSLH, 
m) být v aktivním kontaktu s reprezentačními trenéry, zejména se zaměřením na hráče 

mládežnických reprezentací ČR, 
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n) zodpovídat za provedení zdravotní prohlídky hráčů o sportovní způsobilosti a evidovat výsledky 
pro případ kontroly, zastavovat činnost hráčům, kteří prohlídkou neprošli nebo ji neabsolvovali 
a o této skutečnosti informovat sportovní oddělení ČSLH. 

 
2.  Příkazník se zavazuje předat Příkazci bez zbytečného odkladu věci, které převzal od Příkazce při 

obstarávání záležitosti.  
 
3.  Za škodu na věcech převzatých od Příkazce k obstarání záležitosti a na věcech převzatých při jejím 

zařizování od třetích osob odpovídá Příkazník s výjimkou případů, kdy tuto škodu nemohl odvrátit 
ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

 
4. Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. I. odst. 1. obstarávat po dobu trvání této smlouvy. 
 
                                                                        III. Povinnosti Příkazce 
 
1. Příkazce je povinen předat Příkazníkovi včas věci a informace, které jsou k obstarání v této smlouvě 

uvedené záležitosti nutné, pokud není zřejmé, že je má obstarat Příkazník.  
 
2. Příkazce je povinen hradit Příkazníkovi náklady vynaložené při plnění této smlouvy.   

 
3. Příkazce je dále povinen nahradit Příkazníkovi náklady Příkazníka při plnění této smlouvy účelně 

vynaložené a předem Příkazcem schválené náklady, a to na základě Příkazníkem vystavené faktury. 
 
 

IV.Odměna 
 
1. Za plnění předmětu této smlouvy náleží Příkazníkovi odměna ve výši 

 
   Kč 

 
(slovy    korun českých) měsíčně, 

 
která mu bude na základě jím vystavené faktury poukazována Příkazcem vždy do 15. dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který odměna náleží.  

 
2. V případě, že Příkazník neplní řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je právem Příkazce 

krátit Příkazníkovi výši odměny. 
 
3. Příkazce může Příkazníkovi vyplatit mimořádnou odměnu za plnění předmětu této smlouvy na 

základě rozhodnutí Příkazce. 
 
4. Veškerá finanční plnění jsou uvedena včetně daně z přidané hodnoty dle platné legislativy. 
 
 

V.  Doba trvání smlouvy 
 
1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023. 

 
2.  Smlouvu je možné ukončit: 
 

a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že Smlouva končí 
dnem uvedeným v takovéto dohodě, 
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b) písemnou výpovědí v souladu s ustanovením čl.V. odstavce 3.-5. této smlouvy. 
 

3.  Příkazce i Příkazník mohou tuto smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
 

4.  Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně. 
 

5.  Závazek Příkazníka obstarávat sjednané záležitosti a závazek Příkazce hradit Příkazníkovi sjednanou 
odměnu zaniká k poslednímu dni výpovědní lhůty. Jestliže by tímto ukončením činnosti Příkazci 
vznikla škoda, je Příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. 

 
6.  Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2440 a § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 
 
7.  V případě, že Příkazník bude své povinnosti plnit v souladu s touto smlouvou a ke spokojenosti 

Příkazce, zavazuje se Příkazce nabídnout mu jako prvnímu prodloužení této smlouvy. 
 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ujednání mezi Příkazcem a Příkazníkem jsou nedílnou součástí této smlouvy. Změny a 

doplňky Smlouvy musí být provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a v jednom 
vyhotovení zaslány na ČSLH. 
 

2. Příkazník se zavazuje nesdělovat bez písemného souhlasu Příkazce obsah této smlouvy třetím 
osobám včetně pracovníků Příkazce. 
 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
 

4. Právní vztahy touto smlouvou založené, ale jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými 
ustanoveními právních předpisů České republiky v platném znění.  
 

5. Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom a 
jedno zůstává po zaregistrování na ČSLH. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou 
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
Smluvní strany připojují své podpisy.  

 
 
V          dne 1. 5. 2022 
 
 
...........................................………                                           ....................................................... 
                za Příkazce                               Příkazník 
 
 
Smlouva registrována na ČSLH dne ................................ 
 
 
         ........................................................... 
                     (ČSLH - razítko)  



31 
 

I. Smluvní strany 
 
klub          reg. číslo klubu          
 
se sídlem          
 
zastoupený        
 
IČ:        
 
bankovní spojení         
 
(dále jako „Příkazce“ nebo „Klub“) 
 
a 
 
trenér          r.č.          
 
bytem          
 
IČ:          DIČ:        
 
bankovní spojení         
 
 
nositel trenérské licence ČSLH         (podmínkou je licence „A“ udělována ČSLH) 
 
(dále jako „Příkazník“) 
(dále společně jako „Smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
smlouvu příkazní 

 
 

I. Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy (dále jako „Smlouvy“ nebo „této smlouvy“) je: 
 
1.  Povinnost Příkazníka pod označením 
 

„vedoucí trenér Sportovního centra mládeže“ 
 
d) vykonávat po dobu trvání této smlouvy služby vedoucího trenéra Sportovního centra mládeže 

(dále jako „SCM“), 
e) řídit SCM ve věcech organizačních i tréninkově metodických a zodpovídat za komplexní 

tréninkovou a metodickou činnost všech družstev, 
f) V rámci SCM působit jako vedoucí trenér družstva dorostu nebo juniorů. 
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2.  Povinnost Příkazce hradit Příkazníkovi odměnu, a to na základě plnění činností dle ust. čl. I. odst. 1. 
a ust. čl. II. odst. 1.-4. této smlouvy a v souladu s ust. čl. IV. této smlouvy.  

 
 

II.Povinnosti Příkazníka 
 
1.  Příkazník se zavazuje: 
 

o) postupovat při obstarávání v čl. I. uvedené záležitosti poctivě a pečlivě podle svých schopností, 
pracovat na profesionální úrovni a chránit veškeré zájmy a dobré jméno Příkazce a ČSLH, 

p) činnost uvedenou v čl. I. provádět osobně podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy, které 
zná nebo znát musí, 

q) zachovávat povinnost mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním 
této smlouvy dozví, a to do doby, než se stanou obecně známými, 

r) bez zbytečného odkladu sdělovat Příkazci všechny okolnosti, které při obstarávání uvedené 
záležitosti zjistí a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce, 

s) záležitost uvedenou v čl. I. odst. 1. plnit v termínu požadovaném Příkazcem, 
t) řídit se etickým kodexem trenéra ledního hokeje, uveřejněným na webu ČSLH 

(www.ceskyhokej.org) v sekci „TRENÉŘI“, 
u) osobně vést tréninky na ledě i mimo led, koučovat soutěžní utkání dle rozpisu soutěže, přípravná 

utkání a turnaje a zúčastňovat se dalších aktivit s tím spojených (testování, schůzky s rodiči, 
školní záležitosti a podobně), 

v) řídit činnost všech trenérů mládeže v Klubu a nést zodpovědnost za obsah tréninkových jednotek 
přímo vůči sportovnímu oddělení ČSLH a uplatňovat zařazování nových tréninkových poznatků 
a doporučení od ČSLH, 

w) řídit a kontrolovat činnost SCM a koordinovat činnost všech družstev mládeže a jejich trenérů, 
sledovat dokumentaci tréninkového procesu a sledovat individuální výkonost hráčů, 

x) metodicky ovlivňovat další trenéry SCM, pracovat v aplikaci Coach manager, 
y) iniciovat průběžné vzdělávání trenérů mládeže v Klubu a konzultovat jeho další rozvoj se 

sportovním oddělením ČSLH, 
z) být v aktivním kontaktu s reprezentačními trenéry, zejména se zaměřením na hráče 

mládežnických reprezentací ČR, 
aa) zodpovídat za provedení zdravotní prohlídky hráčů o sportovní způsobilosti a evidovat výsledky 

pro případ kontroly, zastavovat činnost hráčům, kteří prohlídkou neprošli nebo ji neabsolvovali 
a o této skutečnosti informovat sportovní oddělení ČSLH, 

bb)zajistit předání soupisky hráčů juniorů, a dorostu před začátkem sezóny na ČSLH, 
cc) sledovat celoročně všeobecnou, speciální a funkční připravenost hráčů na základě 

harmonogramu testování dle pokynů sportovního oddělení ČSLH. 
 
  

2.  Příkazník se zavazuje předat Příkazci bez zbytečného odkladu věci, které převzal od Příkazce při 
obstarávání záležitosti.  

 
3.  Za škodu na věcech převzatých od Příkazce k obstarání záležitosti a na věcech převzatých při jejím 

zařizování od třetích osob odpovídá Příkazník s výjimkou případů, kdy tuto škodu nemohl odvrátit 
ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

 
4. Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. I. odst. 1. obstarávat po dobu trvání této smlouvy. 
                   
                                                                          III. Povinnosti Příkazce 
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4. Příkazce je povinen předat Příkazníkovi včas věci a informace, které jsou k obstarání v této smlouvě 
uvedené záležitosti nutné, pokud není zřejmé, že je má obstarat Příkazník.  

 
5. Příkazce je povinen hradit Příkazníkovi náklady vynaložené při plnění této smlouvy.   

 
6. Příkazce je dále povinen nahradit Příkazníkovi náklady Příkazníka při plnění této smlouvy účelně 

vynaložené a předem Příkazcem schválené náklady, a to na základě Příkazníkem vystavené faktury. 
 
 

III. Odměna 
 
5. Za plnění předmětu této smlouvy náleží Příkazníkovi odměna ve výši 

 
        Kč 

 
(slovy         korun českých) měsíčně, 

 
která mu bude na základě jím vystavené faktury poukazována Příkazcem vždy do 15. dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který odměna náleží.  

 
6. V případě, že Příkazník neplní řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je právem Příkazce 

krátit Příkazníkovi výši odměny. 
 
7. Příkazce může Příkazníkovi vyplatit mimořádnou odměnu za plnění předmětu této smlouvy na 

základě rozhodnutí Příkazce. 
 
8. Veškerá finanční plnění jsou uvedena včetně daně z přidané hodnoty dle platné legislativy. 
 
 

IV. Doba trvání smlouvy 
 
8.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023. 

 
9.  Smlouvu je možné ukončit: 
 

c) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že Smlouva končí 
dnem uvedeným v takovéto dohodě, 

d) písemnou výpovědí v souladu s ustanovením čl.V. odstavce 3.-5. této smlouvy. 
 

10. Příkazce i Příkazník mohou tuto smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
 

11. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně. 
 

12. Závazek Příkazníka obstarávat sjednané záležitosti a závazek Příkazce hradit Příkazníkovi sjednanou 
odměnu zaniká k poslednímu dni výpovědní lhůty. Jestliže by tímto ukončením činnosti Příkazci 
vznikla škoda, je Příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. 

 
13. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2440 a § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 
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14. V případě, že Příkazník bude své povinnosti plnit v souladu s touto smlouvou a ke spokojenosti 
Příkazce, zavazuje se Příkazce nabídnout mu jako prvnímu prodloužení této smlouvy. 
 
 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 
7. Ostatní ujednání mezi Příkazcem a Příkazníkem jsou nedílnou součástí této smlouvy. Změny a 

doplňky Smlouvy musí být provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a v jednom 
vyhotovení zaslány na ČSLH. 
 

8. Příkazník se zavazuje nesdělovat bez písemného souhlasu Příkazce obsah této smlouvy třetím 
osobám včetně pracovníků Příkazce. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
 

10. Právní vztahy touto smlouvou založené, ale jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými 
ustanoveními právních předpisů České republiky v platném znění.  
 

11. Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom a 
jedno zůstává po zaregistrování na ČSLH. 
 

12. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou 
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
Smluvní strany připojují své podpisy.  

 
 
 
V         dne 1. 5. 2022 
 
 
 
 
...........................................………                                                ............................................. 
                za Příkazce                               Příkazník 
 
 
Smlouva registrována na ČSLH dne ................................ 
 
 
 
          ........................................................... 
                      (ČSLH - razítko)  
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Postihy za neplnění povinností 
 
Vážná porušení podmínek činnosti Akademií ČH: 

Prokázané použití dotačních prostředků od ČSLH na jiný účel, než bylo stanoveno 
Okamžité odebrání licence 
Trvalé vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Prokázané korupční jednání 
Okamžité odebrání licence 
Trvalé vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Prokázaná distribuce nepovolených prostředků (doping) v mládežnických kategoriích 
Okamžité odebrání licence 
Trvalé vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Prokázaný rasismus 
Okamžité odebrání licence 
Trvalé vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Prokázané pohlavní zneužívání dětí a mládeže 
Okamžité odebrání licence 
Trvalé vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Prokázaná diskriminace z důvodu pohlaví, politického přesvědčení, náboženské víry, 
sexuální orientace 
Okamžité odebrání licence 
5 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti, mínus 1000 bodů do sezónního 
rankingu 
 
Prokázané sexuální obtěžování rodinných příslušníků hráčů mládeže  
Okamžité odebrání licence 
5 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti, mínus 1000 bodů do sezónního 
rankingu 
 
Prokázané nepravdivé údaje v žádosti o licenci 
Okamžité odebrání licence 
3 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti, mínus 500 bodů do sezónního 
rankingu 
 
Neplnění podmínek licenčního řízení: 
(za neplnění podmínek se považuje neodevzdání požadovaných dokumentů v předepsaném 
termínu. V případě jakýchkoliv nepředvídatelných okolností může každý zažádat o posunutí 
termínu. Stačí telefonicky kontaktovat manažera Akademii ČH, žádosti bude vyhověno a 
žádný postih klubu nehrozí) 
 
Nedodání výsledků povinného testování ve stanoveném termínu 
První nesplnění – mínus 25 bodů do sezónního rankingu, mínus 25 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Druhé nesplnění – mínus 50 bodů do sezónního rankingu, mínus 50 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
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Třetí nesplnění – mínus 100 bodů do sezónního rankingu, mínus 100 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH a 1 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Neúčast na společném kempu dovednostních trenérů, kondičních trenérů a na kempu 
trenérů brankářů  
První nesplnění – mínus 25 bodů do sezónního rankingu, mínus 25 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Druhé nesplnění – mínus 50 bodů do sezónního rankingu, mínus 50 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Třetí nesplnění – mínus 100 bodů do sezónního rankingu, mínus 100 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH a 1 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Nezorganizování regionálního semináře ve stanoveném termínu 
První nesplnění – mínus 25 bodů do sezónního rankingu, mínus 25 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Druhé nesplnění – mínus 50 bodů do sezónního rankingu, mínus 50 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Třetí nesplnění – mínus 100 bodů do sezónního rankingu, mínus 100 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH a 1 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 

Nedodání sezónního realizovaného mezinárodního programu ve stanoveném termínu 
(neplatí v období kovidové pandemie, kdy se nedá mezinárodní program plnohodnotně 
realizovat) 
První nesplnění – mínus 25 bodů do sezónního rankingu, mínus 25 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Druhé nesplnění – mínus 50 bodů do sezónního rankingu, mínus 50 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Třetí nesplnění – mínus 100 bodů do sezónního rankingu, mínus 100 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH a 1 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 

Nedodání sezónního závěrečného hodnocení ve stanoveném termínu 
První nesplnění – mínus 25 bodů do sezónního rankingu, mínus 25 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Druhé nesplnění – mínus 50 bodů do sezónního rankingu, mínus 50 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Třetí nesplnění – mínus 100 bodů do sezónního rankingu, mínus 100 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH a 1 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Nedodání školních výsledků ve stanoveném termínu 
První nesplnění – mínus 25 bodů do sezónního rankingu, mínus 25 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Druhé nesplnění – mínus 50 bodů do sezónního rankingu, mínus 50 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Třetí nesplnění – mínus 100 bodů do sezónního rankingu, mínus 100 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH a 1 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 

Nedodání vyúčtování dotace ve stanoveném termínu 
První nesplnění – mínus 25 bodů do sezónního rankingu, mínus 25 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
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Druhé nesplnění – mínus 50 bodů do sezónního rankingu, mínus 50 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Třetí nesplnění – mínus 100 bodů do sezónního rankingu, mínus 100 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH a 1 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 

Nedodání měsíčního hodnocení a tréninkových plánů ve stanoveném termínu 
První nesplnění – mínus 10 bodů do sezónního rankingu, mínus 10 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Druhé nesplnění – mínus 20 bodů do sezónního rankingu, mínus 20 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Třetí nesplnění – mínus 30 bodů do sezónního rankingu, mínus 30 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH  
Čtvrté nesplnění – mínus 40 bodů do sezónního rankingu, mínus 40 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Páté nesplnění – mínus 50 bodů do sezónního rankingu, mínus 50 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Šesté nesplnění – mínus 60 bodů do sezónního rankingu, mínus 60 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH  
Sedmé nesplnění – mínus 70 bodů do sezónního rankingu, mínus 70 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH  
Osmé nesplnění – mínus 80 bodů do sezónního rankingu, mínus 80 000 Kč z měsíční podpory 
od ČSLH 
Deváté nesplnění – mínus 90 bodů do sezónního rankingu, mínus 90 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH 
Desáté nesplnění – mínus 100 bodů do sezónního rankingu, mínus 100 000 Kč z měsíční 
podpory od ČSLH a 1 leté vyřazení z možnosti žádat o licenci v budoucnosti 
 
Kontrola a vyhodnocování 
 
Sportovní oddělení ČSLH a trenéři mládežnických reprezentací provádí pravidelné kontroly 
týmového i individuálního tréninkového procesu a výkonnosti hráčů v mistrovských utkáních. 
Pro kontrolu fyzické výkonnosti jednotlivých hráčů Akademií a SCM se provádí kompletní 
testování. Kluby v programu SCM, kromě pravidelných individuálních tréninků, pracují ještě 
navíc se skupinou hráčů-reprezentantů na detailech, které komunikují s jejich reprezentačními 
trenéry. 
Všechny kluby zařazené do programu, bez rozdílu úrovně SCM jsou pravidelně každý měsíc 
navštěvovány manažerem projektu SCM. Během těchto pravidelných měsíčních setkáních 
dochází ke sledování přípravy na ledě a mimo led, jsou řešeny, konzultovány a vyhodnocovány 
všechny sportovní a administrativní oblasti, které jsou nezbytné pro optimální fungování 
programu a rozvoj všech hráčů.  Manažer projektu SCM z vykonaných návštěv a podkladů o 
objemu, obsahu tréninku, připomínek, podnětů a dotazů od jednotlivých klubů vytváří 
pravidelně souhrnné měsíční hodnotící zprávy, které jsou zasílány prezidentovi ČSLH, členům 
VV ČSLH, předsedům jednotlivých komisi ČSLH a reprezentačním trenérům juniorských 
výběrů. Všechny měsíční hodnotící zprávy jsou v elektronické a tištěné podobě archivovány 
v sídle ČSLH pro potřeby kontroly od NSA. 
Nad rámec návštěv manažerem projektu SCM jsou kluby v pravidelném osobním kontaktu 
s trenéry juniorských reprezentačních výběrů, kteří během sledování tréninků a utkání 
v klubech komunikují nejen s trenéry, ale i s jednotlivými hráči. 
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Podmínky licenčního řízení 

A. rozsah sportovní infrastruktury  
B. servisní služby 
C. personální obsazení 
D. mezinárodní program  
E. metodické zabezpečení Akademie ČH  
F. spolupráce v regionu 
G. škola a studium  
H. kondiční připravenost – povinné testování  

Základ – nezbytné minimum pro získání Licence Akademie ČH. 
Standard  – plnění podmínek v rozsahu odpovídajícímu současným potřebám, vhodným pro 
optimální rozvoj mladých hráčů dle představ ČSLH.  
Premium– vrcholná úroveň převyšující standardy v ostatních zemích.      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rozsah sportovní infastruktury: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 
ü každý žadatel je povinen zajistit zimní stadion, na kterém příslušný klub hodlá hrát 

domácí soutěžní utkání ELJ a ELD a který disponuje 2 ledovými plochami, které 
splňují podmínky pro konání utkání v soutěžích ELJ a ELD. V případě, že žadatel 
vykonává svou činnost na zimním stadionu, který nedisponuje 2 ledovými plochami, 
tak je žadatel povinen zajistit pronájem druhé ledové plochy pro trénink dětí a mládeže 
v celkovém rozsahu pronájmu min. 4 hodin denně (po – pá) v období od 1.9. do 31.3., 
ve vzdálenosti ne větší než 5 km od sídla trvalého působení žadatele.  

ü 2 šatny pro vlastní kategorie juniorů a dorostu v budově ZS: mokrá šatna pro hráče, 
kde bude minimálně 23 stálých míst k sezení pro hráče, s odvětráním a vytápěním, 
podlahové krytiny z omyvatelného materiálu, oddělený samostatný prostor pro 
trenéry, samostatné sprchy – minimálně 4 stání, samostatné WC – minimálně 2 místa, 
stanovený vnitřní řád pro jednotné ukládání výstroje. 

ü šatny pro hostující tým v budově ZS: šatna pro hráče, kde bude minimálně 22 stálých 
míst k sezení pro hráče, oddělený samostatný prostor pro trenéry a vedení týmu 
(včetně stolu a dvou židlí), samostatné sprchy – minimálně 4 stání, samostatné WC 
– minimálně 2 místa, veškeré prostory uvedené ve všech bodech musí být v jednom 
průchozím prostoru s odvětráním a vytápěním. 

ü ledová plocha, na které se mají hrát utkání ELJ a ELD, musí splňovat podmínky 
stanovené platnými pravidly ledního hokeje, jež vydává Mezinárodní federace ledního 
hokeje. Utkání ELJ se konají na hlavní ledové ploše (výjimku tvoří utkání, kdy dochází 
ke kolizi s utkáním extraligové nebo prvoligové soutěže seniorů nebo v případech, 
kdy provozovatel arény pořádá v hlavní hale komerční kulturní akci). 

ü posilovna v budově ZS pro 10 hráčů (pro každého min. 3 m2) vybavena volnými 
činkami, posil. stroji a min. 5 ks rotopedů. 

ü tělocvična, která bude celoročně k dispozici v období od 1.5. do 30.4. pro suchý 
trénink dětí a mládeže v rozsahu pronájmu min. 4 hodin denně (po – pá) s minimálním 
rozměrem 26 x 13 m. Tělocvična musí být standardně vybavena pomůckami pro 
gymnastiku a pro míčové hry a musí být ve vzdálenosti ne větší než 5 km od sídla 
trvalého působení klubu.  
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ü jednotná místnost pro studium hráčů, stravování, analýzy utkání a meetingy v areálu 
trvalého působení žadatele – se stoly a židlemi minimálně pro 25 osob, s připojením 
k rozvodu tepla, s možností větrání a s internetovým připojení pro všechny osoby 
v místnosti. 

ü technická místnost pro úpravu výstroje v budově ZS – musí být takového rozměru, 
aby bylo možno uvnitř umístit stůl s upínacím zařízením na úpravu holí a dostatek 
nářadí, kterým je možno upravovat všechny součásti výstroje. 

 
• Standard navíc od úrovně základ: 

ü 2 šatny pro vlastní kategorie juniorů a dorostu v budově ZS: suchá šatna pro hráče – 
jeden prostor, kde bude minimálně 23 stálých skříněk pro uložení civilního oblečení a 
osobních věcí. 

ü posilovna v areálu trvalého působení žadatele pro 25 hráčů (pro každého min. 3 m2) 
vybavena volnými činkami, posil. stroji a min. 10 ks rotopedů. 

ü rozcvičovna v budově ZS pro 25 hráčů (pro každého min. 2 m2) s kobercem nebo 
jinou měkkou krytinou na podlaze. Větratelná a vytápěná místnost. 

ü hokejová střelnice v areálu trvalého působení žadatele se 4 brankami, s možností 
každodenního využívaní v období od 1.5. do 30.4. 

ü samostatná místnost pro studium hráčů analýzy utkání a meetingy v budově ZS – se 
stoly a židlemi minimálně pro 25 osob, s připojením k rozvodu tepla, s možností 
větrání a s internetovým připojení pro všechny osoby v místnosti. 

ü regenerační linka v areálu trvalého působení žadatele, s možností využívaní 2x týdně 
v období od 1.5. do 30.4. 

ü samostatná místnost pro masáže a cvičení s fyzioterapeutem v budově ZS. 
 
• Premium navíc od úrovně standard: 

ü venkovní travnaté (i umělá tráva) hřiště, které bude k dispozici pro období od 1.5. do 
30.4. pro suchý trénink dětí a mládeže v rozsahu pronájmu min. 4 hodin týdně a bude 
vybaveno brankami různých rozměrů. Rozměry hřiště – nejmenší (hřiště na házenou) 
a největší (hřiště na fotbal).  

ü venkovní nebo vnitřní tartanová dráha, která bude k dispozici pro období od 1.5. do 
30.4. pro suchý trénink dětí a mládeže v rozsahu pronájmu min. 4 hodin týdně. 
Rozměry dráhy – 200 až 400 m, počet drah 4-6. 

ü hokejový trenažér skatemill, s možností každodenního využívaní v období od 1.5. do 
30.4. 

ü regenerační linka v budově ZS, s možností využívaní 2x týdně v období od 1.5. do 
30.4. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Servisní služby – materiální a zdravotní zabezpečení: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 
ü helma, rukavice a hokejové kalhoty v klubových barvách pro všechny hráče. Ostatní 

materiální vybavení dle možností klubu za spoluúčasti rodičů. 
ü na obou sadách zápasových dresů týmů hrajících ELJ a ELD bude na viditelném 

místě umístěno logo Akademie ČH v minimálním rozměru 10 x 5 cm. 
ü týmové oblečení hrazené za spoluúčasti rodičů. 
ü stravování po venkovních utkáních hrazeno za spoluúčasti rodičů. 
ü zajištění kompletní zdravotní předsezónní prohlídky pro všechny hráče. 
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ü pomoc při zraněních vyplývajících ze sportovní činnosti. 
 

• Standard navíc od úrovně základ: 
ü kompletní materiální vybavení v modelové řadě dle možnosti klubu pro všechny 

hráče. 
ü týmové oblečení hrazené z rozpočtu klubu. 
ü stravování během každé TJ a venkovním utkání hrazené za spoluúčasti rodičů. 
ü praní tréninkového oblečení po každé TJ. 
ü možnost využití maséra 1x týdně v období od 1.5. do 30.4. 

 
• Premium navíc od úrovně standard: 

ü kompletní materiální vybavení v nejvyšší modelové řadě pro reprezentanty. 
Podmínkou čerpání je podepsaná hráčská smlouva o setrvaní v klubu do 18 let 
(zákonný zástupce) a do 20 let (hráč). 

ü stravování po každé TJ, domácím a venkovním utkání hrazené z rozpočtu klubu. 
ü trvanlivé potravinové doplňky, čerstvé ovoce a iontové nápoje dostupné v 

dostatečném množství během každé TJ a každého utkání. 
ü smluvní hráči a reprezentanti každodenní možnost využití maséra v období od 1.5. 

do 30.4. 
ü smluvní hráči a reprezentanti každodenní možnost využití fyzioterapeuta v období od 

1.5. do 30.4. 
ü smluvní hráči a reprezentanti na požádání kdykoliv využít možnost konzultace u 

sportovního psychologa. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Personální obsazení: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 
ü profesionální klubový kondiční trenér pro všechny kategorie, který nevykonává v 

klubu žádnou jinou pracovní činnost než kondiční přípravu.  
ü profesionální klubový trenér brankářů pro všechny kategorie, který nevykonává v 

klubu žádnou jinou pracovní činnost než přípravu brankářů.  
ü profesionální klubový dovednostní trenér pro všechny kategorie, který nevykonává v 

klubu žádnou jinou pracovní činnost než dovednostní přípravu.  
 

• Standard navíc od úrovně základ: 
ü profesionální kondiční trenér výhradně pro kategorie Akademie ČH, který nevykonává 

v klubu žádnou jinou pracovní činnost než kondiční přípravu v Akademii ČH.  
ü profesionální trenér brankářů výhradně pro kategorie Akademie ČH, který 

nevykonává v klubu žádnou jinou pracovní činnost než přípravu brankářů v Akademii 
ČH.  

ü profesionální dovednostní trenér výhradně pro kategorie Akademie ČH, který 
nevykonává v klubu žádnou jinou pracovní činnost než dovednostní přípravu 
v Akademii ČH.  

ü profesionální klubový hospodář (kustod) pro všechny kategorie. 
ü profesionální klubový masér pro všechny kategorie. 
ü profesionální fyzioterapeut pro všechny kategorie. 

 
• Premium navíc od úrovně standard: 
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ü profesionální hospodář (kustod) výhradně pro Akademii ČH. 
ü profesionální masér výhradně pro Akademii ČH. 
ü profesionální fyzioterapeut výhradně pro Akademii ČH. 
ü profesionální video analytik pro všechny kategorie. 
ü sportovní psycholog pro všechny kategorie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mezinárodní program: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 
ü jedna stáž dvou trenérů Akademie v zahraničí (lichý rok), stáž dvou trenérů ze 

zahraničí v Akademii ČH (sudý rok). 
ü prezentování průběhu, poznatků a videomateriálu ze zahraničních stáži na 

seminářích Akademií ČH a na seminářích v regionu. 
 

• Standard navíc od úrovně základ: 
ü organizace mezinárodního turnaje v ČR (minimálně 4 zahraniční účastníci). 
ü dvě stáže dvou trenérů během jednoho roku v klubech účastníků CHL, USHL, MHL 

nebo u účastníků nejvyšších juniorských soutěží U20 nebo U18 ve Švédsku a Finsku, 
případně u účastníků nejvyšších juniorských soutěží U20 v Německu a Švýcarsku.  

   
• Premium navíc od úrovně standard: 

ü účast na mezinárodním turnaji v Rusku, Švédsku, Finsku. 
ü tři a více stáží dvou trenérů během jednoho roku v klubech účastníků CHL, USHL, 

MHL nebo u účastníků nejvyšších juniorských soutěží U20 nebo U18 ve Švédsku a 
Finsku, případně u účastníků nejvyšších juniorských soutěží U20 v Německu a 
Švýcarsku. Je možné uplatňovat i návštěvy v klubech z NHL, NBA, NFL, ve 
fotbalových akademiích účastníků Ligy mistrů, případně akademiích účastníků 
basketbalové Euroligy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Metodické zabezpečení Akademie ČH: 
Je zpracována a do klubů rozeslána „Metodika sportovní přípravy v jednotlivých věkových 
kategoriích“, která je také zveřejněna v trenérské aplikaci Coach Manager, na webových 
stránkách http://www.ceskyhokej.org, a ve které jsou dopodrobna popsána specifika práce s 
hráči od prvních kroků na ledě, až po přechod do vrcholového seniorského hokeje. Do systému 
SCM se dostávají nejlepší hráči ze žákovských kategorií. Tito hráči již trénují v profesionálním 
a kompetitivním prostředí, jsou vedeni profesionálními trenéry, mají vytvořeno kvalitní zázemí 
pro trénink a utkání, především na úrovni Akademií ČH. Hráči na této úrovni systematicky 
trénují nejenom činnosti na ledě, ale mají i své kondiční a fyzio-trenéry, video-trenéry a trenéry 
specifických dovedností („skills“ kouči). Trénink je pravidelný, řízený, náročný. 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 
ü celoroční cyklus rozpracovaný do měsíčních a týdenních cyklů v Akademii ČH. 
ü systém a plán rozvoje individuálních dovedností v Akademii ČH. 
ü koncept hry pro kategorie dorostu a juniorů v Akademii ČH. 
ü tréninky na týmovou spolupráci – obsah, čas v Akademii ČH. 
ü plán rozvoje mimořádně talentovaných jedinců v Akademii ČH. 
ü reporting o činnosti (1x měsíčně) v Akademii ČH. 
ü závěrečné sezónní hodnocení činnosti (1x ročně) Akademie ČH. 
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ü v období květen, červen zajistit účast všech hráčů kategorie dorostu na kurzu 
rozhodčích, pořádaným ČSLH v místě trvalého působení klubu. 

ü v měsíci květen zajistit účast kondičního trenéra klubu na společném kempu 
kondičních trenérů, pořádaným ČSLH v Litoměřicích. 

ü v měsíci červenec zajistit účast trenéra brankáře klubu na společném kempu trenérů 
brankářů, pořádaným ČSLH v Litoměřicích. 

ü  v měsíci srpen zajistit účast dovednostního trenéra klubu na společném kempu 
dovednostních trenérů, pořádaným ČSLH v Litoměřicích. 

• Standard navíc od úrovně základ: 
ü vytváření metodických videomateriálů přípravy na ledě a mimo led pro ČSLH. 

 
• Premium navíc od úrovně standard: 
ü vytváření metodických videomateriálů přípravy na ledě a mimo led pro IIHF. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Spolupráce v regionu: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 
ü Akademie ČH je svým významem důležitým faktorem rozvoje ledního hokeje 

v regionu. Na zajištění rozvoje ledního hokeje spolupracuje Akademie ČH s ČSLH a 
KS ČSLH. 

ü organizace seminářů (1x ročně) pro trenéry a rodiče hráčů žákovských kategorií 
v regionu. 

 
• Standard navíc od úrovně základ: 

ü organizace seminářů (2x ročně) pro trenéry a rodiče hráčů žákovských kategorií 
v regionu.   

 
• Premium navíc od úrovně standard: 

ü organizace seminářů (4x ročně) pro trenéry a rodiče hráčů žákovských kategorií 
v regionu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Škola a studium hráčů: 

• Základ pro získání statusu Akademie ČH: 
ü zástupce klubu pro školní záležitosti.  
ü průběžná kontrola studijních výsledků hráčů a pololetní písemný reporting pro ČSLH. 

 
• Standard navíc od úrovně základ: 

ü partnerská škola v regionu, která poskytuje potřebné středoškolské vzdělání a žadatel 
s ní smluvně spolupracuje.  

ü zpracovaný společný koncept spolupráce škola – žadatel, studijní principy, sladění 
školního rozvrhu s rozvrhem tréninků, programy individuálního přístupu k hráčům při 
plnění školních povinností.  

ü organizování pravidelných schůzek - zástupce školy, zástupce klubu, rodiče.  
 

• Premium navíc od úrovně standard: 
ü smluvní dohoda škola – žadatel, o rozšířené výuce školní tělesné výchovy. 



43 
 

ü studijní místnost v prostorách zimního stadiónu pro 25 osob se stoly a připojením 
k internetu pro 25 osob. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kondiční připravenost: 
Sportovní oddělení ČSLH ukládá trenérům a hráčům provádět inovovaný soubor motorických 
testů a funkčních vyšetření pro kategorie juniorů a dorostu. Na zavedení nové testovací baterie 
se podíleli členové odborných komisí ČSLH, kluboví trenéři, FTVS, bylo využito zkušeností ze 
zahraničí. Testy byly vybrány tak, aby obsáhly rovnoměrně co nejširší škálu pohybových 
schopností a dovedností mimo led. Nově bylo přikročeno k tomu, aby bylo možné srovnání s 
vyspělými hokejovými zeměmi a výsledky jejich testů (NHL Draft Combine Testing, Finsko, 
Švédsko). 

Zásadními kritérii pro selekci jsou specifičnost, validita, objektivita a spolehlivost s důrazem na 
jednoduchost v organizaci a jednoznačnost provedení. 

• povinnost absolvovat motorické testy mimo led v kategoriích U20 a U17. 
• povinnost absolvovat motorické testy na ledě v kategoriích U20 a U17. 
• povinnost absolvovat zátěžový test V02max v kategoriích U20 a U17 na 

specializovaném, diagnostickém pracovišti dle manuálu ČSLH. 
• povinnost absolvovat testování ve spolupráci s FTVS (výskoky, shyby, sed lehy, 

flexibilita, somatotype U20 a U17, biologický věk U17). 
• povinnost absolvovat Wingate test v kategorii U20 a U17. 
• úroveň kondiční připravenosti Akademií ČH se stanovuje na základě výsledků 

dosažených v motorickém testování na ledě a mimo led. Jedno pořadí stanovuje 
kondiční připravenost kategorie U20, druhé pořadí kategorie U17. 

• do klubového hodnocení motorických testů na ledě a mimo led se započítávají výsledky 
15 nejlepších hráčů, výsledky ostatních hráčů nad rámec tohoto počtu se škrtají. To 
neplatí v případě hráčů zařazených na seznam reprezentantů (ČR 16 a ČR 17 – 
kategorie dorostu U17, ČR 20, ČR 19 a ČR 18 – kategorie juniorů U20). Pokud jeden 
z reprezentantů neskončí mezi 15 nejlepšími absolventy motorických testů, tak se počítá 
14 nejlepších výsledků + výsledek reprezentanta, který skončil pod čarou povinného 
počtu. Pokud pod čarou skončí dva reprezentanti, tak 13 nejlepších výsledků + 2 
reprezentanti atd. 

• do klubového hodnocení motorických testů se nezapočítávají výsledky dosažené 
brankáři. 

 
Kritéria pro zařazování sportovců do SCM  
 
Přechod hráčů ze systému SpS do SCM a Akademií je dán přirozenou cestou, hlavním 
ukazatelem je sportovní výkonnost a charakterové vlastnosti hráče. Selekce je ovlivněna 
menším počtem míst ve více ročníkových kategoriích dorostu U17 (dvou ročníková) a juniorů 
U20 (tří ročníková), menším množstvím týmů v příslušných soutěžích (během soutěžních 
ročníků 2021 – 2022 a 2022 – 2023 došlo respektive ještě dojde v kategorii dorostu ke snížení 
počtu účastníků z 30 na 20. V kategorii juniorů došlo v sezóně 2021 – 2022 ke snížení počtu 
účastníků z 20 na 14), což vede ke koncentraci většího počtu kvalitních hráčů do menšího 
počtu klubů, zvyšování konkurence v jednotlivých klubech a zvyšování kvality tréninkového 
procesu. Hráči, kteří neprojdou tímto sítem, najdou uplatnění v nižších soutěžích Lize dorostu 
a Lize juniorů, což vede ke zkvalitnění i těchto nižších soutěží.  
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Nedílnou součástí výběru hráčů do SCM je pravidelné kondiční a dovednostní testování na 
ledě a mimo led, které v klubech SCM společně s ČSLH organizuje, zpracovává a 
vyhodnocuje tým specialistů z FTVS. 

 
Motivace – diferenciace podpory 
 
Všechny tři úrovně SCM tvoří jednotný celek a všechny kluby zařazené do programu SCM 
mají stejná práva a povinnosti. Všechny kluby zařazené do programu SCM mají možnost 
účastnit na společných zasedání klubů SCM, účastnit se vzdělávacích seminářů, všem jsou 
distribuovány stejné metodických materiálů, bez rozdílu získané úrovně jsou všechny kluby 
v programu SCM osobně navštěvovány ze strany ČSLH (manažerem projektu SCM a trenéry 
juniorských reprezentačních výběrů). Všechny kluby mají stejné povinnosti v oblasti evidence 
(zasílání měsíčních tréninkových plánů a měsíční hodnocení činnosti) a v oblasti motorického 
testování (všechny kluby v programu SCM mají povinnost provést vstupní a kontrolní 
motorické testy na ledě a mimo led). 
 
Rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi SCM, ale i mezi kluby v jednotlivých úrovních SCM jsou 
ve výši finanční podpory, která bude od roku 2023 rozdělována diferenciovaně podle 
dosažených úrovní SCM a podle počtu bodů získaných kluby ve víceletém rankingu ČSLH za 
výchovu hráčů pro reprezentaci ČR.  75% z celkové dotační částky určené na program SCM 
bude rozděleno diferenciovaně podle získané úrovně SCM (pevná část dotace garantuje 
v jednotlivých úrovních všem klubům, které na konkrétní úroveň dosáhnou stejnou částku 
z dotace). 25% z celkové dotační částky bude diferenciovaně rozděleno podle podílu 
jednotlivých klubů na výchově hráčů pro reprezentaci ČR (nerozhoduje dosažená úroveň 
SCM, ale to, kdo se jak spolupodílel na výchově reprezentantů). V Konečném výsledku to 
znamená, že klub s nižší úrovní SCM (například z důvodu absence rozsahu infrastruktury 
apod.), může získat větší dotační podporu, protože i ve skromnějších podmínkách dokázal 
vychovat více hráčů pro český hokej. O výši dotační podpory bude rozhodovat jako hlavní 
kritérium odvedená práce = podíl na výchově hráčů pro reprezentace ČR, a ne velikost a 
možnosti klubu.  Všechny dotační prostředky budou výhradně účelově určeny pouze na 
odměny trenérů mládeže. 
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1. Sportovní střediska (SpS) 

2.1. Systémová kritéria SpS 

 
Hlavním kritériem je účast klubu v žákovských ligách, které organizuje ČSLH: 
 
Liga mladších žáků  „B“   SPS U11 
Liga mladších žáků  „A“   SPS U12 
Liga starších žáků  „B“   SPS U13 
Liga starších žáků  „A“  SPS U14 
 
Tím je zajištěno, že momentálně nejlepší hráči v klubu hrají a rozvíjí svůj talent a dovednosti 
v žákovských ligách, které plynule navazují na soutěže přípravek SpS (U8-U10). 
Filosofií ČSLH je primárně přímá podpora trenérů, je to "investice do mozku" - a to se v programech 
jednoznačně odráží. 

2.2. Kritéria pro zřizování a výběr SpS 
 
Existují dvě úrovně hokejových SpS: 
 
1. SpS – Sportovní středisko náleží klubu dle příslušné mládežnické soutěže. Sportovní středisko je 
zřízeno v klubu, který se účastní žákovských lig organizovaných ČSLH, a který zároveň splňuje tyto 
podmínky pro získání statutu: 

a) působení kvalifikovaného trenéra s minimální trenérskou licencí „B“ 
b) má vytvořenou vnitřní strukturu sportovní přípravy (týdenní plán, tréninkové jednotky)  
c) disponuje dostatečným počtem talentovaných hráčů v jednotlivých kategoriích 

 
2. SpS v projektu „Trenér žáků ČSLH“ – SpS splňující podmínky ČSLH pro získání statutu „Trenér 
žáků ČSLH“. Výše odměny pro trenéra je určena multikriteriálním výpočtem podle (i) rozsahu činností 
zajišťovaných vedoucím trenérem SpS (administrace hokejové aplikace, náborová činnost a vedoucí 
bruslení mateřských a základních škol) a (ii) účasti v soutěžích ČSLH. Projekt  
je otevřen pro všechny kluby žákovských kategorií. Kvalifikačním kritériem pro přijetí trenéra  
do projektu je minimálně trenérská licence „B“ udělovaná ČSLH nebo „B“ studující. Pro dlouhodobou 
úspěšnost realizace tohoto projektu je žádoucí i podpora ze strany územních samosprávných celků. 
Tato úroveň není určena pro kluby s licenci akademií. 

Za účelem podpory vzniku nových hokejových klubů, zejména v místech vzniku nové sportovní 
infrastruktury, ČSLH vytvořila v rámci SpS pozici „Rozvojových trenérů.“ Jejich úkolem je během dvou 
let vybudovat členskou základnu dětí ve věku 6-10 let, tak aby se začlenili postupně do systému SpS a 
soutěží organizovaných ČSLH. Hlavní náplní je zejména tréninkový proces kategorie od U6, vedení 
tréninkového deníku Coach manager, organizace vícesportovních turnajů, organizace tematických 
seminářů pro rodiče, registrace dětí do klubu a spolupráce s mateřskými a základními školami. Další 
povinností Rozvojového trenéra je se odborně vzdělávat a dále metodicky ovlivňovat ostatní trenéry 
v klubu. 
 
2.3. Kritéria pro zařazování sportovců do SpS 
 
Při výběru hráčů pro SpS probíhá přirozená a průběžná selekce v rámci náborových akcí, kdy  
je hlavním kritériem zájem dítěte o sport a jeho koordinační schopnosti. V této fázi je důležité 
odstraňování ekonomicko-sociálních bariér rodin, což pomáhá řešit materiální podpora ze strany ČSLH. 
Jedná se o poskytnuté hokejové hole, brusle a hráčské sety dětem v nejnižších ročnících SpS, které 
projeví zájem o zapůjčení. V nejmladších ročnících je prověřenou praxí pracovat  
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s co největším počtem dětí, neboť v hokeji se talent rozpozná až v pozdějším věku, a to zejména 
vzhledem ke specifické dovednosti bruslení, která je nyní v moderním hokeji stěžejní. Proto  
je ze začátku (5-7 let) především budován radostný přístup a láska k hokeji. Následně jsou rozvíjeny 
jednotlivé herní dovednosti (8-14 let). Během tohoto období se postupně projevuje talent jednotlivých 
hráčů a jejich potenciál pro další rozvoj. Je tudíž potřeba v tomto období udržovat co nejširší základnu 
a neprovádět předčasnou selekci, a to také vzhledem k biologickému věku dítěte, který sportovní 
oddělení ČSLH pravidelně monitoruje a vyhodnocuje. Při přechodu do dorosteneckých kategorií (14-15 
let) již dochází k razantnější selekci talentu.  
Prioritní strategií ČSLH je cílená podpora sportující hokejové mládeže v širokém spektru a ponechání 
dětí co nejdelší dobu v jejich mateřských klubech, nejlépe až do ukončení základní školní docházky 
(9.třída) - proto široká podpora SpS. Je prokázáno, že více než 75 % pozdějších reprezentantů pochází 
z tzv. „malých klubů“, z nichž poté plynule přechází do klubů větších. Koncentrace je tedy 
upřednostňována až od SCM z důvodů omezení akcelerace rané specializace. Hráči s největší 
perspektivou budoucí vrcholové výkonosti z klubů SpS se později selektují do SCM, Akademií  
a současně mládežnických reprezentací.  
 
2.3.1. Koncepce tréninku v SpS 
 
Je zpracována a do klubů rozeslána „Metodika sportovní přípravy v jednotlivých věkových 
kategoriích“, která je také zveřejněna v trenérské aplikaci Coach Manager, na webových stránkách 
http://www.ceskyhokej.org a ve které jsou dopodrobna popsána specifika práce s hráči od prvních kroků 
na ledě, až po přechod do vrcholového seniorského hokeje. Zároveň jsou trenéři pravidelně školeni a 
doškolováni prostřednictvím kreditních seminářů. 
V kategorii U6 až U8 je koncepce tréninku založena na sportovních hrách a všestranném rozvoji 
pohybových dovedností. Dítě by se mělo účastnit 20 hodin pohybu týdně, z čehož by mělo maximálně 
10 % být formou organizovaných cvičení. Základem je zvládnutí bruslařských dovedností – vstávání z 
ledu, chůze po ledě, přímá jízda vpřed, vyjíždění oblouků, zastavování, základní vedení kotouče apod. 
Důležité je nerozlišovat hráčské posty. 
V kategorii U8 až U10 let se klade důraz na zdokonalování techniky, rozvoj herních dovedností  
a jejich aplikace v herních podmínkách. Stěžejní je u dítěte udržení vášně pro sport. Podíl 
organizovaných cvičení se zvyšuje na 30 %, kdy se pracuje především na zvládnutí techniky všech 
bruslařských dovedností, spojení bruslení a techniky práce s kotoučem, přihrávání a zpracování 
přihrávky, střelbě a nácviku základních obranných činností jednotlivce. V tomto věku se již hráčské posty 
rozlišují, avšak nejsou pevně dané a dítě si vyzkouší všechny a pravidelně rotují. 
V kategorii U11 až U12 je dítě na vrcholu zlatého věku motoriky. Zrychluje se biologický růst, vzrůstá 
výbušná síla a dochází k rozvoji individuality jednotlivce (dítě se začíná chtít prosazovat). Organizované 
cvičení tvoří cca polovinu tréninkové jednotky. Hráči se učí zvládnutí základních útočných a obranných 
kombinaci, timingu a hře na malém prostoru. Trenéři se dítěti snaží vysvětlit základní herní systémy a 
hráčské posty se již začínají stabilizovat, přestože stále dochází k rotaci postů. 
V kategorii U13 až U14 let dítě podstupuje období bouřlivého osobnostního i fyzického rozvoje. 
Organizovaná cvičení začínají převládat nad spontánními aktivitami ve kterých se hráči věnují technicky 
velmi složitým hokejovým dovednostem. Nutně musí dobře zvládnou činnosti v obraně  
i útoku. Hráči trénují speciální cvičení pro odebírání kotouče ve spojení s osobním soubojem. Dochází 
k postupnému rozlišování obránci x útočníci, ale přesto všichni hráči procvičují oba posty.  
 
2.3.2. Nastavený systém průběžného hodnocení sportovců a tréninkových procesů v centrech 
 
Hodnocení hráčů v SpS je zejména na hlavním trenérovi SpS. Mimo nominace do soutěžních zápasů 
dává i doporučení nominace na utkání VTM. Dále sportovní oddělení ČSLH v rámci svých návštěv do 
klubů a hodnocení, hodnotí v kategoriích přípravek obecně – silné a slabé stránky v projevu mužstva 
(aby se nehledělo na výsledky, ale individuální výkon hráče). V žákovských kategoriích se proto vyjadřují 
k talentům a sledují jejich další vývoj ve vzájemné spolupráci a zvýšené komunikaci s trenérem SpS. 
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2.3.3. Provázanost do systému soutěží a reprezentací 
 
Hlavním kritériem cílem klubu SpS je účast klubu v žákovských ligách, které organizuje ČSLH: 
Liga mladších žáků  „B“   SPS U11 
Liga mladších žáků  „A“   SPS U12 
Liga starších žáků  „B“   SPS U13 
Liga starších žáků  „A“  SPS U14 
 
Nejlepší hráči následně přechází do kategorie U15, kde hrají soutěž „Extraliga 9. tříd“. Dalším rokem 
přechází do dorostu a následně juniorů. V kategorii U15 je také soutěž VTM a od U16 reprezentační 
národní družstvo.  
 


