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LICENČNÍ PRAVIDLA PRO ÚDĚLOVÁNÍ LICENCE – AKADEMIE ČH, KTERÝMI SE ČSLH BUDE ŘÍDIT PŘI VÝBĚRU 

PRO ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU AKADEMIÍ ČH, POČÍNAJE LICENČNÍM ŘÍZENÍM PRO SEZÓNOU 2022/2023 
 

Licenční pravidla aktualizují stávající dokumenty „Podmínky pro získání statusu Akademie ČH“ a „Technický předpis pro získání statusu Akademie ČH“ z roku 

2011. Zároveň doplňují a upřesňují systém víceletého hodnocení sportovních výsledků klubů ČH pro diferenciované odměňování Akademií ČH. 

 

 

Cíle 

1. podpora sportovní přípravy a výchovy talentované mládeže. 

2. rozvoj sportovní a související infrastruktury klubů. 

3. podpora trvalého zlepšování standardů, kvalitního řízení a organizace klubů vedoucí k maximalizaci kvality péče o talentovanou mládež. 

Rozsah použití 

1. tato pravidla upravují práva a povinnosti související s licenčním řízením v projektu ČSLH – Akademie ČH. 

Platnost pravidel 

1. pravidla vstupují v platnost 1.8.2021 

Obecná pravidla před podáním žádosti o zařazení do licenčního řízení – Oprávněný žadatel 

1. žadatelem o licenci může být pouze takový klub, který má právní formu spolku. 

2. žadatelem o licenci musí žádat s podporou klubu, ke kterému je žádající klub v postavení přidruženého mládežnického klubu (sdílí společné registrační 

číslo ČSLH). 

3. žadatelem o licenci může být pouze takový klub, který je účastníkem všech mládežnických soutěží, které jsou organizovány a řízeny za podmínek platného 

a účinného Soutěžního a disciplinárního řádu a Stanovami a řády ČSLH.  
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4. žadatelem o licenci může být od sezóny 2022/2023 pouze takový klub, který je přidružený ke klubu, s kterým sdílí společné registrační číslo ČSLH a jehož 

seniorský tým působí v ELH nebo I. lize.  

5. žadatelem o licenci může být pouze takový klub, který je v kategorii dorostu a juniorů účastníkem ELD a ELJ - v případě, že jeden z těchto týmů klubu 

sestoupí do nižší soutěže, je klubu pro následující 2 soutěžní sezóny udělena ochrana. Podmínkou je postup do nejvyšší soutěže v následujících 2 

sezónách. 

6. žadatelem o licenci může být pouze takový klub, který ve víceletém hodnotícím rankingu klubů ČH (Progresivním hodnocení) získal ve sledovaném období 

do Klubového mládežnického rankingu ČSLH minimálně 250 bodů. 

7. maximální možný počet přidělených Licencí Akademie ČH se od sezóny 2022/2023 stanovuje na 16. 

8. Obecná pravidla pro získání licence jsou neměnná. Výjimku má právo udělit po hlasování pouze VV ČSLH. 

9. Licence Akademie ČH se přiděluje na dobu určitou od 1.5. do 30.4. 

10. ČSLH si vyhrazuje právo kdykoliv během sezóny odebrat licenci v případě, že byly v žádosti o přidělení Licence Akademie ČH uvedeny nepravdivé údaje, 

že byly vážně porušeny podmínky činnosti Akademie ČH nebo dochází k jejich opakovanému neplnění.   

Podmínky licenčního řízení (podrobný popis podmínek – Příloha 1) 

1. Licence Akademie ČH může být přidělena pouze takovému klubu, který splňuje Podmínky licenčního řízení v oblastech: 

1.1. rozsah sportovní infrastruktury  

1.2. servisní služby 

1.3. personální obsazení 

1.4. mezinárodní program  

1.5. metodické zabezpečení Akademie ČH  

1.6. spolupráce v regionu 

1.7. škola a studium hráčů Akademie ČH 

1.8. kondiční připravenost – povinné testování 

2. ve všech oblastech jsou stanoveny 3 úrovně plnění: 

2.1. Základ – nezbytné minimum pro získání Licence Akademie ČH.  

2.2. Standard – plnění podmínek v rozsahu odpovídajícímu současným potřebám, vhodným pro optimální rozvoj mladých hráčů dle představ  

       ČSLH.  

2.3. Premium – vrcholná úroveň převyšující standardy v ostatních zemích.  

3. Licence Akademie ČH může být přidělena pouze takovému klubu, který řádně vyúčtoval v předchozích letech všechny dotace od ČSLH. 



 

4 
 

4. Licence Akademie ČH může být přidělena pouze takovému klubu, který odevzdá Žádost o zařazení do licenčního řízení se všemi povinnými přílohami 

v řádném termínu. 

5. Podmínky licenčního řízení jsou neměnné. Výjimku má právo udělit po hlasování pouze VV ČSLH. 

 

Žádost o zařazení do licenčního řízení (formulář žádosti o dotaci – Příloha 2) 

1. žádost o zařazení do licenčního řízení musí obsahovat následující dokumenty: 

1.1. vyplněný předepsaný formulář žádosti s razítkem a podpisem statutárního zástupce spolku. 

1.2. povinné přílohy: 

1.2.1. čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele s razítkem a podpisem statutárního zástupce spolku.  

1.2.2. celoroční cyklus rozpracovaný do měsíčních a týdenních cyklů. 

1.2.3. systém a plán rozvoje individuálních dovedností.  

1.2.4. koncept hry pro kategorie dorostu a juniorů. 

1.2.5. plán tréninků na týmovou spolupráci. 

1.2.6. plán rozvoje mimořádně talentovaných jedinců. 

2. odevzdáním žádosti žadatel potvrzuje pravost uvedených údajů. 

3. odevzdáním žádosti vyslovuje žadatel souhlas s evidencí osobních údajů. 

4. odevzdáním žádosti vyslovuje žadatel souhlas s podmínkami činnosti, hodnocení a financování Akademií ČH ze strany ČSLH. 

 

Harmonogram licenčního řízení 

1. vymezení pojmů: 
1.1. hodnotící období, získávání dat a podkladů pro vytvoření víceletého Klubového mládežnického rankingu ČSLH (dále jen Mládežnická sezóna). 
1.2. soutěžní sezóna klubů ČH od 1.5. do 30.4. (dále jen Soutěžní sezóna) 

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

nestanoví jinak): 
2.1. srpen – Hlinka Gretzky Cup. 
2.2. prosinec, leden  - Mistrovsví světa hráčů do 20 let. 
2.3. duben – Mistrovství světa hráčů do 18 let. 
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2.4. duben – konec ELH a evropských soutěží. 
2.5. květen – Mistrovství světa seniorů. 
2.6. červen – konec NHL a AHL. 
2.7. červen – vstupní draft NHL. 

 
3. zanesení dat do víceletého hodnotícího Klubového mládežnického rankingu ČSLH. Aktualizace Klubového mládežnického rankingu ČSLH. Vytvoření 

seznamu oprávněných žadatelů o Licenci Akademie ČH. 
3.2. odpovědnost: Manažer Akademií ČH. 

3.3. termín zveřejnění: 31.7. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 31.7.). 
 

4. kontrola a připomínkování dat žadatelů o licenci ke zveřejněnému rankingu. 

4.2. odpovědnost: žadatelé o licenci. 

4.3. termín odevzdání: 31.8. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 31.8.). 
 

5. finální verze Klubového mládežnického rankingu ČSLH. Výzva k podávání žádostí.  

5.2.  odpovědnost: Manažer Akademií ČH. 

5.3.  termín zveřejnění: 15.9. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 15.9.). 
 

6. Uzávěrka podávání kompletních žádostí o přidělení Licence Akademie ČH se všemi nezbytnými přílohami. 
6.2.  odpovědnost: žadatelé o licenci. 

6.3.  termín podání: 15.10. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 15.10.). 
 

7. vyhodnocení žádostí o přidělení Licence Akademie ČH. Návrh úspěšných žadatelů o licenci. 
7.2. odpovědnost: Manažer Akademií ČH. 

7.3. termín vyhotovení: 31.10. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 31.10.).  
 

8. vypracování zprávy pro VV ČSLH – návrh seznamu úspěšných žadatelů pro následující sezónu. 
8.2. odpovědnost: Manažer Akademií ČH. 

8.3. termín odevzdání: 1.11. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 1.11.). 
 

9. rozhodnutí VV ČSLH – potvrzení/zamítnutí. V případě zamítnutí předání připomínek pro úpravu zprávy. 
9.2. odpovědnost: VV ČSLH. 

9.3. termín rozhodnutí: 30.11. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 30.11.). 
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10. vypracování upravené zprávy pro VV ČSLH.  

10.2. odpovědnost: Manažer Akademií ČH. 

10.3. termín odevzdání: 5.12. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 5.12.). 

 

11. rozhodnutí VV ČSLH – potvrzení. 

11.2. odpovědnost: VV ČSLH. 

11.3. termín potvrzení: 22.12. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 22.12.). 
 

12. vyhotovení rozhodnutí VV ČSLH. 
12.2. odpovědnost: Manažer Akademií ČH. 

12.3. termín zveřejnění: 31.12. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 31.12.). 
 

13. vyhotovení licenčních smluv s kluby a příkazních smluv s trenéry pro následující sezónu od 1.5. na základě obdržené dotace od NSA (v Kč). 
13.2. odpovědnost: Manažer Akademií ČH. 

13.3. termín rozeslání: 31.3. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 31.3.). 
 

14. uzavření smluv s kluby a trenéry pro následující sezónu od 1.5. 
14.2. odpovědnost: Manažer Akademií ČH, úspěšní žadatelé o licenci. 

14.3. termín podpisu: 30.4. (v případě že se nejedná o pracovní den, tak v prvním následujícím pracovním dni po 30.4.). 

Pravidla sestavování Klubového mládežnického rankingu ČSLH pro zařazení mezi oprávněné žadatele od 1.5.2021 

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). 
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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). 

 

Technické normy 

1. metodická výpomoc ze strany ČSLH. 

2. dvouletá ochrana při sestupu z JLA nebo ELD. 

3. smlouva: hlavní trenér akademie - ČSLH - smlouva vychází z požadavků na hlavního trenéra akademie.   

4. smlouva: trenér akademie - ČSLH - smlouva vychází z požadavků na trenéra akademie.   

5. smlouva: klub – ČSLH – smlouva uzavřená na základě splnění podmínek licenčního řízení. 

 

Ranking 

                               
Bez ohodnocení 0 až 249 bodů

Ranking Akademií ČH - rozdělení podle dosažených úrovní 

Úroveň Body za sledované období nutné pro přidělení počtu Lvů 

2000 a více bodů

1500 až 1999 bodů

1000 až 1499 bodů

500 až 999 bodů

250 až 499 bodů
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Příloha 1. podrobný popis Podmínek 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.      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A. Rozsah sportovní infastruktury: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 

✓ 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.  

✓ 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. 

✓ 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. 
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✓ 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). 

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

✓ 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.  

✓ 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. 

✓ 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: 

✓ 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. 

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

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

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

✓ 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. 

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

✓ samostatná místnost pro masáže a cvičení s fyzioterapeutem v budově ZS. 

 

• Premium navíc od úrovně standard: 

✓ 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).  

✓ 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. 

✓ hokejový trenažér skatemill, s možností každodenního využívaní v období od 1.5. do 30.4. 
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✓ regenerační linka v budově ZS, s možností využívaní 2x týdně v období od 1.5. do 30.4. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B. Servis: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 

✓ helma, rukavice a hokejové kalhoty v klubových barvách pro všechny hráče. Ostatní materiální vybavení dle možností klubu za spoluúčasti rodičů. 

✓ 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. 

✓ týmové oblečení hrazené za spoluúčasti rodičů. 

✓ stravování po venkovních utkáních hrazeno za spoluúčasti rodičů. 

✓ zajištění kompletní zdravotní předsezónní prohlídky pro všechny hráče. 

✓ pomoc při zraněních vyplývajících ze sportovní činnosti. 

 

• Standard navíc od úrovně základ: 

✓ kompletní materiální vybavení v modelové řadě dle možnosti klubu pro všechny hráče. 

✓ týmové oblečení hrazené z rozpočtu klubu. 

✓ stravování během každé TJ a venkovním utkání hrazené za spoluúčasti rodičů. 

✓ praní tréninkového oblečení po každé TJ. 

✓ možnost využití maséra 1x týdně v období od 1.5. do 30.4. 

 

• Premium navíc od úrovně standard: 

✓ 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). 

✓ stravování po každé TJ, domácím a venkovním utkání hrazené z rozpočtu klubu. 

✓ trvanlivé potravinové doplňky, čerstvé ovoce a iontové nápoje dostupné v dostatečném množství během každé TJ a každého utkání. 

✓ smluvní hráči a reprezentanti každodenní možnost využití maséra v období od 1.5. do 30.4. 

✓ smluvní hráči a reprezentanti každodenní možnost využití fyzioterapeuta v období od 1.5. do 30.4. 

✓ smluvní hráči a reprezentanti na požádání kdykoliv využít možnost konzultace u sportovního psychologa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. Personální obsazení: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 

✓ profesionální klubový kondiční trenér pro všechny kategorie, který nevykonává v klubu žádnou jinou trenérskou činnost než kondiční přípravu.  

✓ profesionální klubový trenér brankářů pro všechny kategorie, který nevykonává v klubu žádnou jinou trenérskou činnost než přípravu brankářů.  

✓ profesionální klubový dovednostní trenér pro všechny kategorie, který nevykonává v klubu žádnou jinou trenérskou činnost než dovednostní přípravu.  

 

• Standard navíc od úrovně základ: 

✓ profesionální kondiční trenér výhradně pro kategorie Akademie ČH, který nevykonává v klubu žádnou jinou trenérskou činnost než kondiční přípravu v 

Akademii ČH.  

✓ profesionální trenér brankářů výhradně pro kategorie Akademie ČH, který nevykonává v klubu žádnou jinou trenérskou činnost než přípravu brankářů 

v Akademii ČH.  

✓ profesionální dovednostní trenér výhradně pro kategorie Akademie ČH, který nevykonává v klubu žádnou jinou trenérskou činnost než dovednostní 

přípravu v Akademii ČH.  

✓ profesionální klubový hospodář (kustod) pro všechny kategorie. 

✓ profesionální klubový masér pro všechny kategorie. 

✓ profesionální fyzioterapeut pro všechny kategorie. 

 

• Premium navíc od úrovně standard: 

✓ profesionální hospodář (kustod) výhradně pro Akademii ČH. 

✓ profesionální masér výhradně pro Akademii ČH. 

✓ profesionální fyzioterapeut výhradně pro Akademii ČH. 

✓ profesionální video analytik pro všechny kategorie. 

✓ sportovní psycholog pro všechny kategorie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D. Mezinárodní program: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 

✓ jedna stáž dvou trenérů Akademie v zahraničí (lichý rok), stáž dvou trenérů ze zahraničí v Akademii ČH (sudý rok). 
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✓ prezentování průběhu, poznatků a videomateriálu ze zahraničních stáži na seminářích Akademií ČH a na seminářích v regionu. 

 

• Standard navíc od úrovně základ: 

✓ organizace mezinárodního turnaje v ČR (minimálně 4 zahraniční účastníci). 

✓ 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: 

✓ účast na mezinárodním turnaji v Rusku, Švédsku, Finsku. 

✓ 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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

E. Metodické zabezpečení Akademie ČH: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 

✓ celoroční cyklus rozpracovaný do měsíčních a týdenních cyklů v Akademii ČH. 

✓ systém a plán rozvoje individuálních dovedností v Akademii ČH. 

✓ koncept hry pro kategorie dorostu a juniorů v Akademii ČH. 

✓ tréninky na týmovou spolupráci – obsah, čas v Akademii ČH. 

✓ plán rozvoje mimořádně talentovaných jedinců v Akademii ČH. 

✓ reporting o činnosti (1x měsíčně) v Akademii ČH. 

✓ závěrečné sezónní hodnocení činnosti (1x ročně) Akademie ČH. 

 

• Standard navíc od úrovně základ: 

✓ vytváření metodických videomateriálů přípravy na ledě a mimo led pro ČSLH. 

 

• Premium navíc od úrovně standard: 

✓ vytváření metodických videomateriálů přípravy na ledě a mimo led pro IIHF. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

F.  Spolupráce v regionu: 

• Základ pro získání Licence Akademie ČH: 

✓ 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. 

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

 

• Standard navíc od úrovně základ: 

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

 

• Premium navíc od úrovně standard: 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

G. Škola a studium hráčů Akademie ČH: 

• Základ pro získání statusu Akademie ČH: 

✓ zástupce klubu pro školní záležitosti.  

✓ průběžná kontrola studijních výsledků hráčů a pololetní písemný reporting pro ČSLH. 
 

• Standard navíc od úrovně základ: 

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

✓ zpracovaný společný koncept spolupráce škola – žadatel, studijní principy, sladění školního rozvrhu s rozvrhem tréninků, programy individuálního 

přístupu k hráčům při plnění školních povinností.  

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

• Premium navíc od úrovně standard: 

✓ smluvní dohoda škola – žadatel, o rozšířené výuce školní tělesné výchovy. 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

14 
 

 

 

H. Kondiční připravenost: 

• 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. 
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Příloha č. 2 – Formulář žádosti o zařazení do Licenčního řízení 

 

                     

Žádost o zařazení do Licenčního řízení pro sezónu

1. oddíl  - údaje o žadateli

Název klubu
Statutární 

zástupce
IČO

Telefon Mobil Emailová adresa

Adresa sídla klubu

Sportovní infrastruktura

Sídlo ledové plochy č. 1.
Provoz ledové plochy (od - do)                       

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Webové stránky

2. oddíl  - Základ

Sídlo ledové plochy č. 2.
Provoz ledové plochy (od - do)                     

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Sídlo tělocvičny
Provoz tělocvičny (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Posilovna v budově zimního stadionu 

minimálně pro 10 hráčů (ano/ne)

Provoz posilovny (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro kategorie jun., dor. A 9.třídy 

žadatele (PO - PÁ)

Mokrá šatna juniorů v budově ZS 

(ano/ne)

Provoz šatny (od - do)                                           

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Mokrá šatna dorostu v budově ZS 

(ano/ne)

Provoz šatny (od - do)                                            

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Místnost pro studium, stravování, 

analýzy a meetingy v areálu trvalého 

působení pro 25 osob (ano/ne)

Provoz místnosti (od - do)                                   

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení
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Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Trenér brankářů klubu pro všechny 

kategorie(ano/ne)

Počet vlastních registrovaných členů

Počet vlastních registrovaných členů

Počet vlastních registrovaných členů

Soutěže

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

U9 - ligy přípravek U9 (ano/ne) U8 - ligy přípravek U8 (ano/ne)Počet vlastních registrovaných členů

U11 - účastník ŽL U11 (ano/ne) U10 - ligy přípravek U10 (ano/ne)Počet vlastních registrovaných členů

U13 - účastník ŽL U13 (ano/ne) U12 - účastník ŽL U12 (ano/ne)Počet vlastních registrovaných členů

U15 - účastník ŽL U15 (ano/ne) U14 - účastník ŽL U14 (ano/ne) Počet vlastních registrovaných členů

U20 - účastník JLA (ano/ne) U17 - účastník ELD (ano/ne)Počet vlastních registrovaných členů Počet vlastních registrovaných členů

Počet vlastních registrovaných členů

Seniorský tým - účastník ELH           

nebo I. ligy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Zástupce pro školní záležitosti hráčů 

akademie (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Personální obsazení

Dovednostní trenér klubu pro všechny 

kategorie (ano/ne)

Kondiční trenér klubu pro všechny 

kategorie (ano/ne)



 

17 
 

     

Smlouva                     

(od - do)
Název školy

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Regenerační linka v areálu trvalého 

působení  (ano/ne)

Provoz linky (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Místnost pro studium, analýzy a 

meetingy v budově ZS pro 25 osob 

(ano/ne)

Provoz místnosti (od - do)                                   

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Personální obsazení

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Suchá šatna dorostu v budově ZS 

(ano/ne)

Provoz šatny (od - do)                                            

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Suchá šatna juniorů v budově ZS 

(ano/ne)

Provoz šatny (od - do)                                           

den, měsíc
Počet stálých míst k sezení

Posilovna v areálu  trvalého působení 

pro 25 hráčů (ano/ne)

Provoz posilovny (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro kategorie juniorů, dorostu a 

9.třídy žadatele (PO - PÁ)

Hokejová střelnice v areálu trvalého 

působení (ano/ne)

Provoz střelnice  (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

3. oddíl  - Standard 

Sportovní infrastruktura

Rozcvičovna v budově ZS pro               

25 hráčů (ano/ne)

Provoz rozcvičovny  (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Fyzioterapeut klubu pro všechny 

kategorie  (ano/ne)

Partnerská škola (ano/ne)

Dovednostní trenér výhradně pro 

akademii (ano/ne)

Kondiční trenér výhradně pro 

akademii (ano/ne)

Trenér brankářů výhradně pro 

akademii (ano/ne)

Hospodář klubu pro všechny 

kategorie (ano/ne)

Masér klubu pro všechny kategorie 

(ano/ne)
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Datum podání Razítko spolku Podpis statutárního zástupce

5. oddíl - Potvrzení

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Personální obsazení

Smlouva                     

(od - do)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Smlouva                     

(od - do)

Jiné klubové povinnosti nad                     

rámec smlouvy (ano/ne)

Trenažér skatemill (ano/ne)
Provoz trenažéru (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Regenerační linka v budově ZS  

(ano/ne)

Provoz linky (od - do)                                   

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

Tartanová dráha (ano/ne)
Provoz dráhy (od - do)                            

den, měsíc

Týdenní průměrný počet hodin určený 

pro mládežnické kategorie žadatele 

(PO - PÁ)

4. oddíl - Premium

Sportovní infrastruktura

Venkovní travnaté hřiště (ano/ne)
Provoz hřiště  (od - do)                            

den, měsíc

Masér jen pro akademii (ano/ne)

Fyzioterapeut jen pro akademii 

(ano/ne)

Hospodář jen pro  akademii (ano/ne)

Video analytik klubu pro všechny 

kategorie (ano/ne)

Sportovní psycholog pro všechny 

kategorie (ano/ne)


