
Příloha 16 

2016-06-18 Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny navržené VV ČSLH)         1 

Český svaz ledního hokeje z.s. 

PŘESTUPNÍ ŘÁD 
mimo klubů 

extraligy a I. ligy 

Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 



Příloha 16 

2016-06-18 Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny navržené VV ČSLH)         2 

 
ČÁST I. 
Základní ustanovení 
 
 

ČÁST II. 
Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování 
 
 

ČÁST III. 
Rozhodování o přestupech 
 
 

ČÁST IV. 
Rozhodování o hostování 
 
 

ČÁST V. 
Oznamování o rozhodnutí 
 
 

ČÁST VI. 
Odstupné 
 
 

ČÁST VII. 
Odvolání proti rozhodnutí registračního oddělení 
 
 

ČÁST VIII. 
Ustanovení společná a závěrečná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 16 

2016-06-18 Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny navržené VV ČSLH)         3 

ČÁST I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Definice pojmů 

„Sezóna“ 
Rozumí se časový úsek od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího. 
 
„Hrá čská smlouva”””” 
Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem soutěže (dále také jako 
„Řídící orgán soutěže“) a zpracovaný v souladu s platnými předpisy a zákony České republiky. Hráč 
(dále také jako „Hráč“) a klub mohou tento vztah uzavírat po dovršení 16. roku věku Hráče, přičemž 
smluvní strany respektují, že pro kvalifikaci profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi 
klubem a Hráčem. 
 
„Cizinec“ 
Rozumí se cizí státní příslušník, pokud nepůsobil ve třech po sobě jdoucích Sezónách v soutěžích 
Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“). 
 
„Zahrani ční juniorská soutěž“ 
Rozumí se zahraniční juniorská soutěž juniorů v ledním hokeji, které se účastní Klub Zahraniční 
soutěže se souhlasem ČSLH. 
 
„Klub Zahrani ční juniorské soutěže“ 
Rozumí se klub, který se se souhlasem ČSLH účastní Zahraniční juniorské soutěže. 
 

Článek 1 

Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování všech Hráčů 
mimo přestupů a hostování, které řeší „Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy“. 

 

Článek 2 

Účastníky řízení o přestupu, hostování či předčasném ukončení hostování jsou:  
 

a) Hráč,  
b) hokejový klub (dále také jako „Klub “), za který je Hráč registrován (dále také jako „Mateřský 

klub “),  
c) Klub, do něhož Hráč hlásí přestup nebo hostování nebo v němž chce hostování ukončit (dále 

také jako „Nový klub“).  

 

Článek 3 

O všech přestupech a hostováních rozhoduje registrační oddělení ČSLH. 

 

Článek 4 

Žádosti o přestup, hostování a předčasné ukončení hostování se podávají registračnímu oddělení 
ČSLH prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky 
www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“), a to denně v období od 1. 5. do  
31. 1. Sezóny. 
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ČÁST II. 

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ O P ŘESTUP NEBO HOSTOVÁNÍ 

Článek 5 

1. Formulář žádosti o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování Hráče (dále také jako 
„Formulář“) vyplní Nový klub elektronicky prostřednictvím Registračního systému a řádně 
vyplněný Formulář (dále také jako „Žádost“) uloží včetně všech příloh uvedených v odst. 3. tohoto 
článku do Registračního systému, čímž je Žádost prostřednictvím Registračního systému 
automaticky doručena Mateřskému klubu (dále také jako „Doručení Žádosti“). 

 
2. Mateřský klub je povinen se nejdéle do 14 dnů ode dne Doručení Žádosti k této prostřednictvím 

Registračního systému vyjádřit. Pokud Mateřský klub nesplní předepsanou lhůtu 14 dnů, bude 
předán k disciplinárnímu potrestání a Žádost bude posuzována, jako když Mateřský klub se Žádostí 
souhlasí. Mateřskému klubu nezaniká nárok na odstupné za Hráče dle tabulkové hodnoty Hráče. 

  
3. K Žádosti přiloží Nový klub prostřednictvím Registračního systému v elektronické podobě: 
  

a) digitální fotografii Hráče odpovídající jeho věku a splňující parametry pro vydání cestovního 
pasu dle příslušných právních předpisů České republiky;  
 

b) vytištěnou Žádost opatřenou podpisem Hráče, u Hráčů mladších 15 let podpisem Hráče a 
současně podpisem jeho zákonného zástupce, a to ve formátu .pdf; 
 

c) případně další dokumenty vyžadované tímto přestupním řádem. 
  

4.  Žádost se považuje za podanou registračnímu oddělení ČSLH: 
 
a) dnem, kdy Mateřský klub prostřednictvím Registračního systému vyjádří ve lhůtě stanovené 

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

b) vyjádří-li Mateřský klub prostřednictvím Registračního systému ve lhůtě stanovené v odst. 2. 
tohoto článku s touto nesouhlas, dnem, kdy Nový klub 

(i)  přiloží k Žádosti doklad o zaplacení odstupného Mateřskému klubu dle čl. 9, případně čl. 
9a, tohoto přestupního řádu v elektronické podobě, je-li takový doklad tímto přestupním 
řádem vyžadován, nebo 

(ii) doručí registračnímu oddělení ČSLH originál nebo úředně ověřenou kopii souhlasného 
prohlášení uvedeného pod písm. c) odst. 2. čl. 6 tohoto přestupního řádu a dokladů 
prokazujících splnění veškerých podmínek v tomto souhlasném prohlášení pro přestup 
Hráče případně stanovených, 

a takto doplněnou Žádost odešle prostřednictvím Registračního systému registračnímu oddělení 
ČSLH, a to nejpozději do 14 dnů od vyjádření nesouhlasu s Žádostí Mateřským klubem; nebo 
 

c) nevyjádří-li se Mateřský klub k Žádosti ve lhůtě stanovené v odst. 2. tohoto článku, dnem, kdy 
Nový klub po marném uplynutí této lhůty, nejpozději však do 14 dnů po jejím uplynutí, Žádost 
odešle prostřednictvím Registračního systému registračnímu oddělení ČSLH.   
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ČÁST III.  

ROZHODOVÁNÍ O P ŘESTUPECH 

Článek 6 

1. Registrační oddělení ČSLH žádost o přestup neprojedná: 
 
a) byla-li podána mimo stanovená přestupní období, jimiž jsou: 

  
- u Hráčů v kategoriích dorostů a juniorů období 1. 5. - 31. 10. a 1. 1. - 31. 1. Sezóny, mimo 
Hráčů v kategorii juniorů přestupujících z/do Klubu Zahraniční juniorské soutěže, 
- u ostatních Hráčů období 1. 5. - 31. 1. Sezóny, 
   

b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí, 
 

c) nemá-li Hráč ukončené hostování v jiném Klubu, 
 

d) má-li Hráč s Klubem uzavřenou Hráčskou smlouvu nebo jiný smluvní vztah, jehož předmětem 
je výkon hokejové činnosti Hráče v Klubu, 
  

e) u Hráčů v kategorii juniorů, kteří žádají o přestup z/do Klubu Zahraniční juniorské soutěže 
v období od 1. 11. do 31. 12. Sezóny, nesouhlasí-li s přestupem Mateřský klub, 
 

f) nebyla-li podána v souladu s čl. 5 tohoto přestupního řádu. 
 

2. Registrační oddělení ČSLH žádost o přestup schválí, nenastal-li žádný z důvodů k neprojednání 
žádosti o přestup uvedených v odst. 1. tohoto článku a je-li Hráč v Mateřském klubu registrován 
nejméně 1 měsíc a: 

 
a) souhlasí-li s přestupem Mateřský klub nebo 
 
b) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 9. rok věku (pro 

Sezónu 2016-2017 se jedná o ročník narození 2007), a mladších, přes nesouhlas Mateřského 
klubu, byla-li žádost o přestup podána registračnímu oddělení ČSLH v období od 1. 5. do 31. 5. 
Sezóny a nebyl-li již v průběhu téže Sezóny do Nového klubu schválen přestup třem Hráčům 
téhož ročníku narození přes nesouhlas Mateřského klubu nebo   
  

c) u Hráčů neuvedených pod písm. b) tohoto odstavce přes nesouhlas Mateřského klubu po 
předložení: 

(i)    dokladu o zaplacení odstupného Mateřskému klubu dle čl. 9 tohoto přestupního řádu; 
pokud Mateřský klub nesouhlasí s výší odstupného, stanovuje tuto výši Smírčí komise 
ČSLH; v průběhu jedné Sezóny lze však schválit maximálně tři přestupy Hráčů, kteří 
v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 10. až 13. rok věku (pro Sezónu 
2016-2017 se jedná o ročníky narození 2006 až 2003), a mladších z jednoho Mateřského 
klubu přes jeho nesouhlas; nebo 

(ii) souhlasného prohlášení Mateřského klubu a Hráče opatřeného úředně ověřenými podpisy 
Mateřského klubu a Hráče, u Hráčů mladších 15 let podpisem Hráče a současně úředně 
ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce, v němž bude deklarováno, za jakých 
vzájemně ujednaných podmínek je Hráč oprávněn z Mateřského klubu přestoupit (dále 
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také jako „Souhlasné prohlášení“), a dokladů prokazujících jejich splnění; závazný 
formulář Souhlasného prohlášení tvoří přílohu č. 1 tohoto přestupního řádu. 

 
3. V kategoriích dorostů a juniorů v období 1. 1. - 31. 1. Sezóny může Hráč přestoupit pouze do 

Klubu, ze kterého v dané Sezóně přestoupil. Toto omezení se nevztahuje na Hráče kategorie 
juniorů přestupujícího z/do Klubu Zahraniční juniorské soutěže. 
 

4. Registrační oddělení ČSLH žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její 
schválení dle odst. 2. tohoto článku.  
 

5. Smírčí komise: 
 

a) Smírčí komise (dále také jako „SK“) je nezávislý tříčlenný orgán složený ze zástupců ČSLH a 
advokátní kanceláře; tyto subjekty delegují své zástupce do SK; smírčí komise zasedá podle 
potřeby, zpravidla nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na projednání, včetně potřebných 
podkladů a dokladu o uhrazení poplatku; k jednání SK mohou být, dle jejího uvážení, přizváni 
zástupci zainteresovaných stran; zástupci zainteresovaných stran jsou povinni předložit 
veškerou dokumentaci k projednávanému návrhu; SK svá rozhodnutí vydává písemně; jednání 
SK svolává její předseda, který vyrozumí ostatní účastníky řízení, 
 

b) Smírčí komise zejména: 
 

(i) dle „Zásad pro stanovení výše odstupného“ stanovuje výši odstupného za Hráče, který 
nemá uzavřenou Hráčskou smlouvu, nebo kterému vypršela Hráčská smlouva, kde nedošlo 
k dohodě Klubů, 

(ii)  řeší spory týkající se platnosti Hráčských smluv, jejich dodržování a plnění, 
(iii)  řeší spory mezi Kluby, kdy nebyla dodržena dohoda o podmínkách přestupu, případně 

hostování Hráče, 
 

c) rozhodnutí SK je konečné a v ČSLH proti němu není odvolání, 
 
d) v případě nerespektování rozhodnutí SK vyvodí Řídící orgán soutěže či jeho disciplinární 

komise nebo činovník vůči Klubu nebo jednotlivci sankce; v případě, kdy rozhodnutí SK 
 nerespektuje jednotlivec, se může jednat o finanční pokutu, zastavení činnosti; v případě, 
 že rozhodnutí SK nebude respektovat Klub, může se jednat o pokutu, zastavení činnosti  hráče, 
za kterého Klub dluží druhému Klubu, zastavení možnosti dalších přestupů a hostování, stržení 
dlužné částky ze společných aktivit Klubu, zastavení činnosti Klubu, vyloučení Klubu 
ze soutěže, případně vyloučení z ČSLH; návrh na vyloučení předkládá SK. 
 

e) návrh na smírčí řízení    5 000 Kč,.  
 

f) úhrada poplatku na smírčí řízení se považuje za splnění povinnosti úhrady poplatku za realizaci 
přestupu a hostování. 
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ČÁST IV.  

ROZHODOVÁNÍ O HOSTOVÁNÍ 

Článek 7 

1. Registrační oddělení ČSLH žádost o hostování neprojedná: 
 

a) byla-li podána mimo stanovená přestupní období, jimiž jsou: 
  
- u Hráčů v kategoriích dorostů a juniorů období 1. 5. - 31. 10. a 1. 1. - 31. 1. Sezóny, mimo 
Hráčů v kategorii juniorů žádajících o schválení hostování z/do Klubu Zahraniční juniorské 
soutěže, 
- u ostatních Hráčů období 1. 5. - 31. 1. Sezóny, 
  

b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí, 
 

c) nemá-li Hráč ukončené hostování v jiném Klubu, 
 

d) má-li Hráč s Klubem uzavřenou Hráčskou smlouvu nebo jiný smluvní vztah, jehož předmětem 
je výkon hokejové činnosti Hráče v Klubu, 
  

e) u Hráčů v kategorii juniorů, kteří žádají o schválení hostování z/do Klubu Zahraniční juniorské 
soutěže v období od 1. 11. do 31. 1. Sezóny, nesouhlasí-li s hostováním Mateřský klub, 
 

f) nebyla-li podána v souladu s čl. 5 tohoto přestupního řádu. 
 

2. Registrační oddělení ČSLH žádost o hostování schválí, nenastal-li žádný z důvodů k neprojednání 
žádosti o hostování uvedených v odst. 1. tohoto článku a je-li Hráč v Mateřském klubu registrován 
nejméně 1 měsíc a 
 
a) souhlasí-li s hostováním Mateřský klub 

(i) v kategoriích dorostů a juniorů v období 1. 5. - 31. 10. Sezóny; u Hráčů v kategorii juniorů 
žádajících o schválení hostování z/do Klubu Zahraniční juniorské soutěže v období 1. 5. - 
31. 1. Sezóny. V období 1. 1. - 31. 1. Sezóny může Hráč v kategoriích dorostů a juniorů 
pouze ukončit hostování a vrátit se do Klubu, ze kterého v Sezóně odešel. Omezení 
obsažené v předchozí větě se nevztahuje na Hráče kategorie juniorů žádajícího o schválení 
hostování z/do Klubu Zahraniční juniorské soutěže. Pokud měl Hráč povoleno v kategorii 
staršího dorostu (včetně krajského dorostu) nebo juniorů hostování mezi soutěžemi 
(střídavý start) nejpozději do 31. 12. Sezóny, může v období 1. 1. - 31. 1. Sezóny přejít do 
stejného Klubu na hostování do konce Sezóny, avšak pouze pokud neodehrál 30% utkání 
ve vyšší soutěži; pokud měl Hráč povoleno v kategoriích dorostů nebo juniorů hostování 
nejpozději do 31. 12. Sezóny, může v období 1. 1. - 31. 1. Sezóny přejít do stejného Klubu 
na hostování do konce Sezóny; v opačném případě se po skončení hostování automaticky 
vrací zpět do Klubu, ze kterého v Sezóně odešel, 

(ii)  u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku (pro 
Sezónu 2016-2017 se jedná o ročník narození 2003), a mladších lze v jedné Sezóně žádat o 
hostování pouze do jednoho Klubu; 

   
b) přes nesouhlas Mateřského klubu v kategorii staršího dorostu a juniorů na základě potvrzení o 

zahájení vzdělávání (o pokračování ve vzdělávání) Hráče v denní formě vzdělávání v jiné škole 
než základní, nacházející se nejméně 30 km od obce, v níž působí Mateřský klub, a současně 
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buď přímo v obci, v níž působí Nový klub, nebo v její bezprostřední blízkosti (dále jako 
„Škola“), a to na dobu stanovenou v žádosti o hostování, nejméně však na jeden měsíc, nejvíce 
na jednu Sezónu a do konce 30. dne po dovršení 18. roku věku Hráče; po dovršení 18. roku 
věku Hráče přes nesouhlas Mateřského klubu je do Nového klubu povolen pouze přestup po 
uhrazení odstupného s tím, že Nový klub má přednostní právo získání registračních práv na 
Hráče od Mateřského klubu před třetí osobou do 30 dnů od dovršení 18 let věku Hráče; pokud 
Nový klub do toho termínu registrační práva nezíská, registrační oddělení ČSLH následujícího 
dne přeregistruje Hráče zpět do Mateřského klubu.; 
  

b)c) přes nesouhlas Mateřského klubu v kategorii seniorů po předložení dokladu o zaplacení 
odstupného Mateřskému klubu dle čl. 9a tohoto přestupného řádu, jedná-li se o hostování do 
konce příslušné sezóny; pokud Mateřský klub nesouhlasí s výší odstupného, stanovuje tuto výši 
SK; Hráč hostující na základě tohoto písmene nesmí bez souhlasu Mateřského klubu působit 
v jakémkoliv jiném klubu, nežli v klubu, ve kterém hostuje.   

 
3. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) se povoluje Hráčům, kteří v roce, v němž začala 

příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 22. rok věku, a mladším neomezeně, minimálně však na dobu 
30 dnů. Hráčům starším se střídavý start nepovoluje. Do soutěží II. ligy se povoluje střídavý start 
ze soutěží: extraliga, I. liga, extraliga juniorů. Do nejvyšší krajské soutěže mužů ze soutěží: I. liga, 
II. liga, liga juniorů. 

 
4. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) se povolí Hráčům extraligy juniorů, extraligy staršího 

dorostu a extraligy mladšího dorostu se souhlasem Mateřského klubu v daném počtu Hráčů 
určeném rozpisem soutěží pro hokejovou Sezónu. 

 
5. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) se povolí Hráčům se souhlasem Mateřského klubu do 

soutěže věkové kategorie, ve které se Mateřský klub soutěže neúčastní. Žádost o hostování mezi 
soutěžemi (střídavý start) z tohoto důvodu však může být podána registračnímu oddělení ČSLH 
nejdříve 1. 7. Sezóny a pro její posouzení je rozhodující stav v době jejího podání. 

 
6. Hostování se povolí Hráčům přes nesouhlas Mateřského klubu do soutěže věkové kategorie, ve 

které se Mateřský klub soutěže neúčastní. Žádost o hostování z tohoto důvodu však může být 
podána registračnímu oddělení ČSLH nejdříve 1. 7. Sezóny a pro její posouzení je rozhodující stav 
v době jejího podání. 

 
7. V případě hostování Hráče schváleného dle písm. b) odst. 2. tohoto článku je Hráč povinen vždy 

v období 10. 10. - 20. 10. Sezóny a v období 10. 1. - 20. 1. Sezóny doručit registračnímu oddělení 
ČSLH Školou vystavené potvrzení, které nebude starší deseti dnů a z něhož bude vyplývat, že ke 
dni vystavení tohoto potvrzení je Hráč žákem/studentem Školy a jeho vzdělávání ve Škole se 
uskutečňuje v denní formě vzdělávání (dále jako „Potvrzení Školy“). Nesplní-li Hráč povinnost 
zakotvenou v předchozí větě tohoto odstavce řádně a včas, bude na základě žádosti Mateřského 
klubu o zrušení hostování Hráče podané registračnímu oddělení ČSLH v období 21. 10. - 31. 10. 
Sezóny (v případě nesplnění povinnosti Hráče doručit registračnímu oddělení ČSLH Potvrzení 
Školy v období 10. 10. -20. 10. Sezóny), respektive v období 21. 1. - 31. 1. Sezóny (v případě 
nesplnění povinnosti Hráče doručit registračnímu oddělení ČSLH Potvrzení Školy v období 10. 1. -
20. 1. Sezóny), hostování Hráče bez dalšího ke dni podání žádosti Mateřského klubu o zrušení 
hostování registračnímu oddělení ČSLH registračním oddělením ČSLH zrušeno. Žádost 
Mateřského klubu o zrušení hostování z důvodu uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce 
podanou mimo tam stanovená období či nedůvodně registrační oddělení ČSLH neprojedná. 

 



Příloha 16 

2016-06-18 Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny navržené VV ČSLH)         9 

8. Hostování nebo hostování mezi soutěžemi (střídavý start) nelze povolit, pokud by mělo skončit 
v období 1. 2. - 29. 4. Sezóny. 

 
 

ČÁST V.  

OZNAMOVÁNÍ O ROZHODNUTÍ 
Článek 8 

1. Registrační oddělení ČSLH projedná Žádost nejdéle do 10 dnů po jejím podání registračnímu 
oddělení ČSLH. 

 
2. Přestupy a hostování schválené přes nesouhlas Mateřského klubu se oznamují Mateřskému klubu 

prostřednictvím Registračního systému.  
 
3. Zamítnutí Žádosti se oznamuje písemně Hráči a prostřednictvím Registračního systému oběma 

Klubům. 
 

4. Vystavení nového registračního průkazu Hráče je podmíněno zaplacením poplatku stanoveného 
ceníkem služeb registračního oddělení ČSLH prostřednictvím Registračního systému a odevzdáním 
stávajícího registračního průkazu Hráče. Není-li stávající registrační průkaz Hráče odevzdán, je 
vystavení nového registračního průkazu Hráče podmíněno též zaplacením poplatku ve výši 
odpovídající poplatku za vystavení duplikátu registračního průkazu Hráče stanoveného ceníkem 
služeb registračního oddělení ČSLH. 

 
5. Po zaplacení poplatku, resp. poplatků dle odst. 4. tohoto článku se nový registrační průkaz Hráče 

vyhotoví na Novým klubem prostřednictvím Registračního systému určeném výdejním místě 
registračního oddělení ČSLH a předá osobně Hráči nebo zástupci Nového klubu. 

 

ČÁST VI.  

ODSTUPNÉ 

Článek 9 

1. Základní tabulková hodnotaVýše odstupného v případě přestupu Hráče budje stanovena každým 
rokem VV ČSLHv odst. 2. tohoto článku.  

 
2. V případě přestupu je základní hodnota oOdstupného se stanovenaí dle Mateřského klubu Hráče a 
činí   

 
a) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 20. rok věku, a starších: 

 

(i) extraliga        861 000 Kč 
(ii) I. liga       75 %  645 750 Kč 
(iii) II. liga mužů      50 %  430 500 Kč 
(ivi) krajská soutěž mužů     20 %  172 200 Kč 
(viii ) okresní soutěž mužů       5 %    43 000 Kč 
(viv) soutěže žen        5 %    43 000 Kč;  
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b) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 19. rok věku, a 
mladších: 

 
  Sezóna     Sezóna 
2016-2017 2017-2018 
 

(i) extraliga juniorů        1997      1998  500 000 Kč 
                 1998      1999  400 000 Kč 
(ii) liga juniorů              1997      1998  350 000 Kč 

                 1998      1999  285 000 Kč 
(iii) krajská juniorská soutěž       1997      1998    50 000 Kč 

             1998      1999    40 000 Kč 
           1999      2000    30 000 Kč  

(iv)  okresní juniorská soutěž       1997      1998    15 000 Kč 
             1998      1999    10 000 Kč 

           1999      2000      5 000 Kč  
(v) extraliga staršího dorostu       1999      2000  300 000 Kč 
                 2000      2001  225 000 Kč 
(vi) liga staršího dorostu            1999      2000  220 000 Kč 

     2000      2001  160 000 Kč 
(vii) extraliga mladšího dorostu       2001      2002  150 000 Kč 
                       2002      2003  110 000 Kč  
(viii) liga mladšího dorostu        2001      2002  100 000 Kč 
            2002      2003    85 000 Kč 
(ix) krajská soutěž dorostu       2000      2001    20 000 Kč 
            2001      2002    35 000 Kč 
            2002      2003    50 000 Kč 
(x)  okresní soutěž dorostu  2000-2002 2001-2003             0 Kč 
(xi) 8. třída (ŽL/liga SŽ)        2003      2004     70 000 Kč 
(xii) 7. třída (ŽL/liga SŽ)        2004      2005     50 000 Kč 
(xiii) 6. třída (ŽL/liga MŽ)        2005      2006     35 000 Kč 
(xiv) 5. třída (ŽL/liga MŽ)        2006      2007      20 000 Kč 
(xv) 4. třída          2007      2008               0 Kč 
(xvi) 3. třída          2008      2009             0 Kč 
(xvii) 2. třída          2009      2010             0 Kč 
(xviii) 1. třída          2010      2011             0 Kč 
(xix) krajská soutěž starších žáků  2003-2004 2004-2005              0 Kč 
(xx) krajská soutěž mladších žáků  2005-2006 2006-2007                0 Kč 
(xxi) okresní soutěž žáků   2003-2006 2004-2007                  0 Kč 
(xxii) dívky a ženy               5 000 Kč. 

 
3. Pro upřesnění stanovení věku Hráčů výkonným výborem ČSLH je rozhodující vždy ročník 

narození v období od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku. 
  

3.4. U Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 10. až 19. rok věku, se 
od odstupného stanoveného v odst. 2. tohoto článku odečte: 
 
a) částka odstupného za Hráče odpovídající výkonnostní kategorie v Sezóně předcházející Sezóně, 

v níž se Hráč poprvé u ČSLH zaregistroval za jakýkoliv Klub; případně 

b) alikvótní částka za dobu zahraničního transferu Hráče nebo za dobu, po kterou měl Hráč 
zrušenu registraci, v obou případech, bude-li takový stav trvat v příslušné Sezóně nejméně po 
celé období od 15. 9. roku do 30. 4. roku následujícího, přičemž alikvótní částkou se rozumí 
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částka odpovídající nárůstu odstupného za Hráče za příslušnou Sezónu dle příslušné věkové 
kategorie a nejvyšší soutěže, jíž se Klub v dané Sezóně v této věkové kategorii účastnil. 
   

4.5. V případě dohody mezi Mateřským klubem a Novým klubem o výši odstupného se ustanovení 
odst. 2.1. až 4. tohoto článku nepoužijeí.  

 
Článek 9a 

 
1. Výše odstupného v případě hostování Hráče dle písm. c) odst. 2. čl. 7 tohoto přestupního řádu je 

stanovena v odst. 2. tohoto článku. 
  

2. Odstupné činí v případě hostování Hráče mezi Kluby níže uvedených soutěží  

a) o soutěž/e níže: 

 (i) z II. ligy do nižší soutěže                0 Kč 
 (ii) z nižší soutěže nežli II. liga do soutěže nižší              0 Kč; 

b) ve stejné výkonnostní kategorii: 

(i) z II. ligy do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 
  Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších    10 000 Kč 
(ii) z II. ligy do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná 
  Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších    25 000 Kč 
(iii) mezi nižšími soutěžemi nežli II. liga u Hráčů, kteří v roce, v němž 
  začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších   2 000 Kč  
(iv) mezi nižšími soutěžemi nežli II. liga u Hráčů, kteří v roce, v němž 
  začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších      5 000 Kč; 

c) o soutěž/e výše: 

(i) z nižší soutěže do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala 
  příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších  10 000 Kč 
(ii) z nižší soutěže do II. ligy u Hráčů, kteří v roce, v němž začala 
  příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších   25 000 Kč 
(iii) do nižší soutěže nežli II. liga u Hráčů, kteří v roce, v němž začala 
  příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 24. rok věku, a mladších    2 000 Kč 
(iv) do nižší soutěže nežli II. liga u Hráčů, kteří v roce, v němž začala 

  příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 25. rok věku, a starších     5 000 Kč; 

 v případě přestupu Hráče do Klubu, ve kterém v předcházející Sezóně (případně Sezónách 
 nepřetržitě) dle tohoto písmene hostoval, uskutečněného do 31. 8. Sezóny následující se 
 odstupné snižuje o odstupné (případně kumulované odstupné) zaplacené Klubem, do kterého 
 Hráč přestupuje, za hostování Hráče dle tohoto písmene. 
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ČÁST VII.  

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ REGISTRA ČNÍHO ODDĚLENÍ 

Článek 10 

1. Účastníci přestupního řízení se mohou proti rozhodnutí registračního oddělení ČSLH odvolat k 
výkonnému výboru ČSLH písemně doporučenou poštou do 15 dnů od oznámení rozhodnutí dle 
odst. 2. a 3. čl. 8 tohoto přestupního řádu.  

 
2. K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení poplatku za odvolání ve výši: 
  

a) muži                      5 000 Kč 
b) junioři    3 000 Kč 
c) starší dorost    2 000 Kč 
d) mladší dorost    1 000 Kč 
e) žáci       500 Kč 
f) dívky a ženy       500 Kč. 

  
 

ČÁST VIII.  

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ 

Článek 11 

1. Tento přestupní řád se v celém rozsahu vztahuje též na Kluby účastnící se se souhlasem ČSLH 
zahraniční soutěže. Pro účely tohoto přestupního řádu se za soutěž příslušné věkové a výkonnostní 
kategorie považuje též odpovídající zahraniční soutěž, které se Klub účastní se souhlasem ČSLH. 
 

2. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování, prodloužení 
a předčasném ukončení hostování činí Mateřský klub a Nový klub prostřednictvím Registračního 
systému. Za Klub jsou v tomto směru oprávněny jednat všechny fyzické osoby, kterým byl na 
základě žádosti podané prostřednictvím Registračního systému zřízen unikátní uživatelský účet pro 
daný Klub. 

  
3. Mateřský klub je povinen při přestupu nebo hostování Hráče oznámit písemně Novému klubu 

všechny tresty zastavení činnosti Hráče, včetně podmíněných, které v době hlášeného přestupu 
nebo hostování ještě neskončily. Dále písemně předá evidenci osobních trestů Hráče do konce 
utkání. 

 
4. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle tohoto přestupního řádu, případně 

dalších předpisů ČSLH. V odůvodněných případech je VV ČSLH oprávněn udělit konkrétnímu 
Hráči výjimku z omezení stanovených tímto přestupním řádem. 

 
5. Porušení ustanovení tohoto přestupního řádu je disciplinárním proviněním. 

  
5.6. Je-li Mateřský klub plátcem daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), navyšuje se 

odstupné dle čl. 9 a 9a tohoto přestupního řádu o DPH dle příslušných právních předpisů. 
 
6.7. Výklad tohoto přestupního řádu, jeho změny a doplňky provádí VV ČSLH.  
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Článek 12 

Tento „Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy“ byl schválen konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 
s platností a účinností od 18. 6. 2016 a případně následně měněn a doplňován VV ČSLH. 
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Příloha č. 1 
 

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

které dnešního dne činí 
 
 

I. 
Strany 

 
 
 
Varianta 1 (klub není složen ze dvou subjektů) 
 
název:  ……………………… 

se sídlem: …………………………………………………………………………… 
IČ:   ………………………… 
zastoupen:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 

na straně jedné (dále také jako „Klub “) 
 
 
Varianta 2 (klub je složen ze dvou subjektů) 
 
název:  ………………………  

se sídlem: …………………………………………………………………………… 
IČ:   ………………………… 
zastoupen:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 
(dále také jako „Spolek“) 

a 

název:  ………………………  

se sídlem: …………………………………………………………………………… 
IČ:   ………………………… 
zastoupena:  ……………………………, funkcí ……………………………………………… 
(dále také jako „Společnost“) 

na straně jedné (Spolek a Společnost dále také společně jako „Klub “) 
 

a 
 
 
Varianta 1 (hráč/ka starší 15 let) 
 
příjmení a jméno: …………………………… 

narozen/a:  …………………………… 
bytem: …………………………… 

na straně druhé (dále také jako „Hráč“) 
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Varianta 2 (hráč/ka mladší 15 let) 
 
příjmení a jméno: …………………………… 

narozen/a:  …………………………… 
bytem: …………………………… 

zastoupen/a zákonným zástupcem (otec/matka) 

příjmení a jméno: …………………………… 

narozen/a:  …………………………… 
bytem: …………………………… 

na straně druhé (dále také jako „Hráč“) 
 
 

 
II. 

Předmět souhlasného prohlášení 
 

Strany tímto souhlasně prohlašují, že mezi nimi bylo pro případ budoucího přestupu Hráče z Klubu 
přes nesouhlas Klubu dle písm. c) odst. 2. čl. 6 přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy (dále 
také jako „Přestupní řád“), jakož i pro případ budoucího přestupu Hráče z Klubu za podmínek 
uvedených ve větě druhé odst. 2. čl. 5 Přestupního řádu, ujednáno následující: 

□ (1) Přestup Hráče bude uskutečněn bez nároku Klubu na jakékoliv odstupné. 

□ (2) Přestup Hráče bude uskutečněn za sjednané odstupné ve výši … Kč. 

□ (3) Přestup Hráče bude uskutečněn za odstupné stanovené Přestupním řádem 
   ponížené o sjednanou částku ve výši … Kč. 

Křížkem označit jednu z výše uvedených možností a v případně možnosti (2) nebo možnosti (3) 
doplnit příslušnou částku. Jsou-li sjednány jiné než shora uvedené podmínky přestupu Hráče, 
označit možnost (4) a tyto podmínky přesně specifikovat níže.  

□ (4) Přestup Hráče bude uskutečněn za těchto podmínek: … 
 
 
 

III. 
Ustanovení závěrečná 

 

1. Bude-li Klub v době přestupu Hráče plátcem daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), 
navyšuje se odstupné o DPH dle příslušných právních předpisů. 

2. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto souhlasného prohlášení připojují strany své vlastnoruční 
podpisy. 
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V … dne … V … dne … 
 
 

Varianta 1 (Klub není složen ze dvou subjektů) Varianta 1 (Hráč starší 15 let) 
 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
Klub Hráč 

(úředně ověřený/é podpis/y) (úředně ověřený podpis) 
 
 
 
 

Varianta 2 (Klub je složen ze dvou subjektů) Varianta 2 (Hráč mladší 15 let) 
 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
Spolek Hráč 

(úředně ověřený/é podpis/y)   
 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
Společnost zákonný zástupce Hráče 

(úředně ověřený/é podpis/y) (úředně ověřený podpis) 
 
 


