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Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje z.s. 
-------------------------------------------------- 
 
V Praze dne 3. 9. 2020 
 
 
Věc: Návrh postupu v rámci Tipsport extraligy ledního hokeje v návaznosti na 

karanténní opatření přijatá v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-
19 v klubech Tipsport extraligy ledního hokeje 

 
Vážení, 
 
v návaznosti na aktuální vývoj situace související s výskytem onemocnění COVID-19 
u hráčů, trenérů a funkcionářů ledního hokeje, kdy dochází k nucenému přerušení 
sportovní činnosti z důvodu přijatého karanténního opatření vztahujícího se na 
všechny osoby, které přišly do styku s nakaženými osobami, a současně 
s přihlédnutím k předpokládanému vývoji situace, kdy z totožného důvodu lze 
v průběhu soutěžního ročníku 2020-2021 očekávat četná odkládání nebo úplná rušení 
soutěžních utkání z důvodu nemožnosti jejich konání vinou onemocnění koronavirem 
SARS CoV-2 hráčů jednoho či obou družstev, se tímto navrhuje, aby výkonný výbor 
ČSLH rozhodl na svém jednání dne 10. 9. 2020 ve věci organizace Tipsport extraligy 
ledního hokeje (dále také jen „ELH“) tak, že: 

1) Odložené utkání, s výjimkou utkání play-off, musí být sehráno: 

a) jedná-li se o případ, kdy jedno nebo obě družstva nemohou utkání ELH 
odehrát z důvodu karanténního opatření přijatého příslušnou krajskou 
hygienickou stanicí či jiným příslušným orgánem z důvodu výskytu 
onemocnění COVID-19 u některého z členů družstva klubu (dále také 
jako „Karanténní opatření“) a vztahujícího se na celé družstvo klubu, do 
40 dnů od původního termínu, nejpozději však do posledního dne 
příslušné části soutěže, nestanoví-li STK ČSLH jinak, 

b) nejedná-li se o případ uvedený pod písm. a) tohoto odstavce, do 14 dnů 
od původního termínu, nejpozději však do posledního dne příslušné části 
soutěže, nestanoví-li STK ČSLH jinak, 

přičemž nebude-li odložené utkání ELH sehráno v souladu s výše 
uvedeným, rozhodne o výsledku utkání STK ČSLH: 

- v případech uvedených pod písm. a) tohoto odstavce dle čl. 410 písm. f) 
soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále také jako „SDŘ“), 

- v ostatních případech dle možností specifikovaných v čl. 410 SDŘ 
s přihlédnutím k veškerým okolnostem souvisejícím s nesehraným 
utkáním. 

 

2) Konečné pořadí družstev po 1. části ELH bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. 
Nebude-li však po skončení 1. části ELH možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, 



jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání 
(pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové 
utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 
písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ 
SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle 
čl. 418 SDŘ. 

 

3) Nárok na postup do play-off ELH vzniká pouze těm družstvům, která v 1. části 
ELH odehrají minimálně 50 % utkání s tím, že dosáhne-li některé z družstev 
umístění, které by zakládalo jeho nárok na postup do play-off ELH, ale 
neodehraje minimální počet 50 % utkání v 1. části ELH, vzniká na místo tohoto 
družstva takový nárok družstvu na dalším místě tabulky, které tento minimální 
stanovený počet utkání odehrálo. 

 

4) Pro play-off platí, že nebude-li odehráno: 

- utkání play-off z důvodu Karanténního opatření vztahujícího se na celé 
družstvo jednoho ze zúčastněných klubů, rozhodne STK ČSLH o 
výsledku utkání dle čl. 410 písm. b) SDŘ kontumací utkání ve prospěch 
družstva, které bylo připraveno k utkání nastoupit, 

- utkání play-off z důvodu Karanténního/Karanténních opatření 
vztahujícího/vztahujících se na celá družstva obou zúčastněných klubů, 
rozhodne STK ČSLH o výsledku utkání dle čl. 410 písm. f) SDŘ, přičemž 
v takovém případě může STK ČSLH rozhodnout o snížení počtu utkání 
příslušné série play-off tak, aby v případě ukončení 
Karanténního/Karanténních opatření vztahujícího/vztahujících se na celé 
družstvo jednoho nebo obou zúčastněných klubů, bylo možné určit 
družstvo, které má nárok na postup do dalšího kola play-off, resp. nárok 
na titul Mistr České republiky v kategorii seniorů, 

- z důvodu Karanténního/Karanténních opatření vztahujícího/vztahujících 
se na celá družstva obou zúčastněných klubů žádné utkání příslušné 
série play-off, nárok na postup do dalšího kola play-off nevzniká 
žádnému z příslušné série play-off účastnících se klubů, 

- play-off ELH tak, aby při využití shora uvedených procesních postupů 
bylo možné určit družstvo, které získá titul Mistr České republiky 
v kategorii seniorů, vzniká nárok na titul Mistr České republiky v kategorii 
seniorů družstvu, které bude ke dni ukončení play-off ve hře o titul Mistr 
České republiky v kategorii seniorů (tj. nebude vyřazeno v žádném 
z předcházejících kol play-off), a zároveň z družstev, která budou ke dni 
ukončení play-off ve hře o titul Mistr České republiky v kategorii seniorů, 
dosáhlo nejvyššího pořadí v 1. části ELH a současně odehrálo minimálně 
50 % utkání v 1. části ELH. 

 

 

 
předkládá: Josef Řezníček, ředitel ELH 


