
Licenční řád 

 pro účast v I. lize ledního hokeje 
 

Článek 1. 

Podmínky účasti v I. lize ledního hokeje 

1.1. Právo účasti v I. lize ledního hokeje České republiky (dále jen „I. liga“) mají pouze hokejové 

kluby působící na území České republiky (dále jen „Kluby“), které splňují současně 

všechny tyto podmínky:  

i. jsou členy Českého svazu ledního hokeje, se sídlem Praha 8, Prvního pluku 8-10,          

PSČ: 186 00 (dále jen „ČSLH“) a mají tak zvláštní registrační číslo, které přiděluje 

ČSLH,  

ii. účastní se pouze soutěží, které jsou organizovány a řízeny za podmínek a subjekty dle 

platného a účinného Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (s výjimkou uvedenou 

v Článku 1. odst. 1.2. tohoto Licenčního řádu), a 

iii. splní podmínky účasti v soutěži. 

1.2. Ustanovení Článku 1. odst. 1.1. bod ii. tohoto Licenčního řádu se netýká případu, kdy se 

Klub účastní soutěže, jež je organizována Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF), nebo 

zahraniční soutěže se souhlasem ČSLH.  

1.3. Podmínkami účasti v soutěži (Článek 1. odst. 1.1. bod iii. tohoto Licenčního řádu) jsou 

podmínky: 

a) sportovní, 

b) ekonomické, 

c) vztahující se ke kvalitě zimního stadionu.  

 

Článek 2. 

Sportovní podmínky 

2.1. Sportovní podmínky účasti v I. lize vyplývají z předpisů a řádů ČSLH, přičemž tyto nejsou 

tímto Licenčním řádem dotčeny.  

 

Článek 3. 

Ekonomické podmínky 

3.1. I. ligy se mohou účastnit jen Kluby, jimž ekonomická situace dovolí působit v soutěži 

takovým způsobem, aby nedocházelo ke snižování kvality, prestiže a dobré pověsti I. ligy.  

3.2. Při stanovování ekonomických podmínek se vychází z toho, že kvalitu, prestiž a dobrou 

pověst I. ligy může ohrozit zvláště neplnění závazků kteréhokoli Klubu vyplývajících z jeho 

členství v ČSLH, ze smluv s hráči Klubů, ze smluv s trenéry Klubů, ze smluv s ostatními 

hokejovými kluby a dále neplnění závazků vůči ČSLH a dalším hokejovým subjektům 

specifikovaným v článku 207 odst. 2. Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále též jako 

„Hokejové subjekty“).   

3.3. Za účelem zjištění stavu závazků Klubů jsou Kluby povinny předložit řediteli I. ligy vždy do 

31. května příslušného kalendářního roku písemnou situační zprávu (dále jen „Situační 

zpráva“), která musí obsahovat tyto náležitosti:  

a) (i) souhrnný přehled všech závazků Klubu existujících ke dni 20. května 

příslušného kalendářního roku zpracovaný dle přílohy č. 1 tohoto Licenčního 

řádu, (ii) soupis závazků Klubu vůči každému jednotlivému hráči/trenérovi 
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existujících ke dni 20. května příslušného kalendářního roku a vztahujících se 

k výkonu činnosti hráče/trenéra v předcházející sezóně (sezónou se rozumí 

období od 1.5. roku do 30.4. roku následujícího – dále jen „Sezóna“) 

zpracovaný ve vztahu ke každému jednotlivému hráči/trenérovi dle přílohy č. 2 

tohoto Licenčního řádu a (iii) soupis závazků Klubu vůči ostatním hokejovým 

klubům existujících ke dni 20. května příslušného kalendářního roku 

zpracovaný dle přílohy č. 3 tohoto Licenčního řádu; 

b) čestné prohlášení statutárního orgánu Klubu vůči ČSLH, že veškeré údaje 

obsažené v Situační zprávě jsou pravdivé a úplné; 

c) písemné prohlášení Klubu, že pro případ, že by se údaje obsažené v Situační 

zprávě ukázaly jako nepravdivé nebo neúplné, Klub souhlasí s tím, aby bylo 

svoláno mimořádné zasedání výkonného výboru ČSLH (dále jen „VV ČSLH“), 

na jehož pořadu jednání bude rozhodování o vyloučení Klubu z účasti v I. lize, a 

aby na takovém zasedání VV ČSLH bylo rozhodováno o vyloučení Klubu 

z účasti v I. lize. 

3.4. Při jakýchkoli nedostatcích v Situační zprávě vyzve ředitel I. ligy do 10 pracovních dnů od 

jejího předložení dotčený Klub formou doporučeného dopisu k odstranění nedostatků. Klub 

je povinen odstranit veškeré nedostatky ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy dle 

předchozí věty.  

3.5. Po předložení Situační zprávy má každý Klub povinnost uhradit nejpozději do 31. srpna 

příslušného kalendářního roku veškeré své závazky vůči Hokejovým subjektům vztahující se 

k předcházejícím Sezónám a splatné přede dnem 1. září příslušného kalendářního roku.  

3.6. Každý Klub je povinen předložit řediteli I. ligy do 20. června příslušného kalendářního roku 

bankovní záruku vydanou bankou se sídlem na území České republiky nebo pobočkou 

zahraniční banky, která může na území České republiky vykonávat činnosti podle zákona          

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Banka“), s platností do 

19. června následujícího kalendářního roku, kterou se Banka zaručí za závazky Klubu vůči 

Hokejovým subjektům do výše 1.000.000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka“). Vzorový 

závazný text Bankovní záruky je přílohou č. 4 tohoto Licenčního řádu. Jiné způsoby 

zajištění závazků Klubů jsou vyloučeny. Pravidla čerpání z Bankovní záruky jsou přílohou 

č. 5 tohoto Licenčního řádu. 

3.7. V případě, že dojde k čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky, je Klub, jehož 

závazky byly hrazeny z Bankovní záruky, povinen nejpozději do 30 dnů od čerpání 

peněžních prostředků z Bankovní záruky zajistit doplnění Bankovní záruky do její původní 

plné výše 1.000.000,- Kč a předat řediteli I. ligy dokumenty, které umožní další čerpání 

z Bankovní záruky do výše 1.000.000,- Kč. 

3.8. Sankce.  

3.8.1. Pokud Klub v termínu stanoveném v Článku 3. odst. 3.3. tohoto Licenčního řádu 

nepředloží Situační zprávu řediteli I. ligy, je Klub povinen zaplatit ČSLH pokutu ve výši 

200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to do 10 dnů ode dne, kdy k porušení 

povinnosti předložit Situační zprávu došlo. 

3.8.2. (i) Nepředložení Situační zprávy v termínech stanovených tímto Licenčním řádem či 

předložení nepravdivé či neúplné Situační zprávy nebo (ii) nesplnění povinnosti podle 

Článku 3. odst. 3.5. tohoto Licenčního řádu nebo (iii) nepředložení Bankovní záruky ve 

stanovené lhůtě podle Článku 3. odst. 3.6. tohoto Licenčního řádu nebo (iv) neodstranění 
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nedostatků Situační zprávy ve lhůtách podle Článku 3. odst. 3.4. tohoto Licenčního řádu 

nebo (v) nedoplnění Bankovní záruky podle Článku 3. odst. 3.7. tohoto Licenčního řádu 

může být sankcionováno vyloučením Klubu z účasti v I. lize. Za tímto účelem bude 

svoláno mimořádné zasedání VV ČSLH, na jehož pořadu jednání bude rozhodování 

o vyloučení dotčeného Klubu z účasti v I. lize. 

 

Článek 4. 

Podmínky vztahující se ke kvalitě zimního stadionu 

4.1. Každý Klub I. ligy je povinen zajistit, že zimní stadion, na kterém příslušný Klub hodlá hrát 

domácí soutěžní utkání I. ligy, splní nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením prvního 

soutěžního utkání v příslušném soutěžním ročníku I. ligy následující podmínky: 

a) musí mít minimální diváckou kapacitu 1500; 

b) musí mít zbudován odpovídající VIP klub pro partnery I. ligy s tím, že každý 

Klub musí vyčlenit pro zástupce hostujícího mužstva minimálně 3 místa; 

c) musí mít zbudovány šatny pro hostující tým, splňující tyto parametry: 

i. šatna pro hráče, kde bude minimálně 22 míst k sezení pro hráče;  

ii. oddělený uzavřený prostor pro trenéry a vedení týmu;  

iii. samostatné sprchy a WC; 

d)     každý zimní stadion musí mít ošetřovnu; ošetřovna na zimním stadionu musí mít 

veškeré vybavení vyžadované platnými normami pro ošetřovny na zimních 

stadionech, a to včetně defibrilátoru;  

e) osvětlení na zimním stadionu musí splňovat všechny podmínky dle norem 

platných pro lední hokej. 

 

4.2. Splnění podmínek uvedených v Článku 4. odst. 4. 1. tohoto Licenčního řádu bude před 

zahájením prvního soutěžního utkání v příslušném soutěžním ročníku I. ligy předmětem 

kontroly ředitele I. ligy. Ředitel I. ligy bude o závěrech kontroly informovat VV ČSLH, 

který na základě jeho závěrů potvrdí způsobilost jednotlivých zimních stadionů k tomu, aby 

na nich byla hrána soutěžní utkání I. ligy, nebo vysloví nezpůsobilost příslušného zimního 

stadionu. Pokud VV ČSLH vysloví nezpůsobilost zimního stadionu a uloží opatření 

k nápravě, bude dotčenému Klubu umožněno hrát domácí zápasy na takovém zimním 

stadionu až po provedení uložených opatření k nápravě.  

4.3. Bude-li v průběhu příslušného soutěžního ročníku I. ligy zjištěno, že zimní stadion, na 

kterém příslušný Klub hodlá hrát domácí soutěžní utkání I. ligy, přestal splňovat podmínky 

uvedené v Článku 4. odst. 4.1. tohoto Licenčního řádu nebo jeho stav jinak vylučuje 

uspořádání soutěžního utkání I. ligy, je VV ČSLH oprávněn: (i) vyslovit nezpůsobilost 

příslušného zimního stadionu k tomu, aby na něm byla hrána soutěžní utkání I. ligy,             

(ii) uložit dotčenému Klubu opatření k nápravě a (iii) uzavřít příslušný zimní stadion pro 

veškerá domácí soutěžní utkání I. ligy dotčeného Klubu, a to do doby odstranění veškerých 

nedostatků.  

4.4. Po dobu nezpůsobilosti zimního stadionu je příslušný Klub povinen zajistit si pro svá 

domácí soutěžní utkání I. ligy náhradní zimní stadion splňující všechny podmínky dle 

Článku 4. odst. 4.1. tohoto Licenčního řádu. 
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Článek 5. 

Prvotní licenční řízení 

5.1. Klub, který nově splní sportovní podmínky účasti v I. lize (viz Článek 2. tohoto Licenčního 

řádu), může se v následujícím soutěžním ročníku I. ligy účastnit I. ligy, jen bude-li mu 

udělena Licence k účasti v I. lize (dále jen „Licence“) v prvotním licenčním řízení podle 

tohoto Licenčního řádu.   

5.2. Prvotní licenční řízení koná a o udělení Licence rozhoduje VV ČSLH na základě písemné 

žádosti příslušného Klubu doručené řediteli I. ligy nejpozději do 31. května příslušného 

kalendářního roku a doložené Situační zprávou Klubu a dalšími dokumenty uvedenými 

v tomto Licenčním řádu. Pro obsah Situační zprávy a odstraňování jejích případných 

nedostatků platí ustanovení Článku 3. odst. 3.3. a 3.4. tohoto Licenčního řádu. 

5.3. VV ČSLH v rámci prvotního licenčního řízení přezkoumá, zda Klub žádající o udělení 

Licence splňuje veškeré podmínky účasti v I. lize zakotvené v tomto Licenčním řádu a 

dalších předpisech ČSLH. Dospěje-li k závěru, že Klub veškeré podmínky účasti v I. lize 

zakotvené v tomto Licenčním řádu a dalších předpisech ČSLH splňuje, udělí tomuto Klubu 

Licenci a tuto skutečnost Klubu písemně oznámí. V případě, že VV ČSLH splnění 

podmínek pro udělení Licence Klubu neshledá, s konečnou platností rozhodne, že se Klubu 

Licence neuděluje. Rozhodnutí VV ČSLH o udělení či neudělení Licence se dotčenému 

Klubu oznámí písemně pouze v případě, nebude-li dotčený Klub přítomen jednání VV 

ČSLH, na kterém bude o udělení či neudělení Licence tomuto Klubu rozhodnuto.      

 

Článek 6. 

Potvrzovací licenční řízení 

6.1. Klub, který se v předchozím soutěžním ročníku I. ligy účastnil I. ligy a který splnil sportovní 

podmínky účasti v I. lize (viz Článek 2. tohoto Licenčního řádu), může se v následujícím 

soutěžním ročníku I. ligy účastnit I. ligy, jen bude-li mu udělena Licence v potvrzovacím 

licenčním řízení podle tohoto Licenčního řádu. 

6.2. Pro potvrzovací licenční řízení platí přiměřeně ustanovení Článku 5. odst. 5.2. a 5.3. tohoto 

Licenčního řádu. 

 

Článek 7. 

Licenční řízení při přenechání práva účasti v soutěži 

7.1. V případě, že Klub mající právo účasti v I. lize, přenechá v souladu s příslušnými 

ustanoveními Soutěžního a Disciplinárního řádu ČSLH právo účasti v I. lize jinému Klubu 

(pro účely tohoto Článku 7. Licenčního řádu dále jen jako „Přebírající klub“), může se 

Přebírající klub účastnit I. ligy v příslušném soutěžním ročníku I. ligy, jen bude-li mu 

udělena Licence v licenčním řízení podle tohoto Licenčního řádu. Licence může být 

Přebírajícímu klubu udělena vždy pouze pro následující soutěžní ročník I. ligy, tj. Přebírající 

klub se nemůže zúčastnit již probíhajícího soutěžního ročníku I. ligy.  

7.2. Pro licenční řízení uvedené v Článku 7. odst. 7.1. tohoto Licenčního řádu platí obdobně 

ustanovení Článku 5. odst. 5.2. a 5.3. tohoto Licenčního řádu.  

7.3. Potvrzovací licenční řízení upravené v Článku 6. tohoto Licenčního řádu platí i pro 

Přebírající klub, budou-li splněny podmínky uvedené v tomto Článku 6. Licenčního řádu. 
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Článek 8. 

Odebrání Licence 

8.1. V případě, že některý Klub v průběhu soutěžního ročníku I. ligy přestane splňovat 

kteroukoliv z podmínek účasti v I. lize zakotvených v tomto Licenčním řádu či dalších 

předpisech ČSLH, může VV ČSLH rozhodnout o odebrání Licence tomuto Klubu. 

 

Článek 9. 

Účinnost Licenčního řádu 

9.1. Tento Licenční řád nabývá účinnosti dnem 22.3.2013, s výjimkou ustanovení Článku 3. odst. 

3.6. a 3.7., které nabývají účinnosti dnem 1.5.2014. 

 



Příloha č. 1 Licenčního řádu pro účast v I. lize 

 

SITUAČNÍ ZPRÁVA 

 
 

................................. (obchodní firma nebo název), se sídlem ..........................................., 

IČ: ................................., (dále jen „Klub“) tímto ve smyslu článku 3. odst. 3.3. Licenčního 

řádu pro účast v I. lize ledního hokeje předkládá tuto situační zprávu: 

 

 

a) Souhrnný přehled všech závazků Klubu existujících ke dni 20. května 2013 : 

 

Ozn. Závazky vůči Celkem k úhradě 

a) Nehokejové subjekty  

b) Český svaz ledního hokeje  

c) PRO-HOCKEY Cz., s.r.o.   

d) Asociace profesionálních klubů ledního hokeje  

e) Hokejové kluby  

f) Hráči  

g) Trenéři  

 

 

b) Čestné prohlášení statutárního orgánu Klubu: 

 

Já, níže podepsaný ................................., r.č. ................................., bytem 

................................., jakožto ................................. (funkce v klubu) vůči ČSLH čestně 

prohlašuji, že veškeré údaje obsažené v této situační zprávě jsou pravdivé a úplné. 

 

V ................................. dne ................................. 

 

 

        ...................................................... 
     statutární zástupce Klubu 

 

c) Prohlášení Klubu: 

 

Klub tímto prohlašuje, že pro případ, že by se údaje obsažené v této situační zprávě ukázaly 

jako nepravdivé nebo neúplné, Klub souhlasí s tím, aby generální sekretář ČSLH svolal 

mimořádné zasedání výkonného výboru ČSLH (dále jen „VV ČSLH“), na jehož pořadu jednání 

bude hlasování o vyloučení Klubu z účasti v I. lize ledního hokeje České republiky (dále jen                 

„I. liga“), a aby na takovém jednání bylo hlasováno o vyloučení Klubu z účasti v I. lize. 

 

 

V ................................. dne ................................. 

 

 

        ...................................................... 
     statutární zástupce Klubu 



Příloha č. 2  Licenčního řádu pro účast v I. lize 
 

Soupis závazků klubu vůči hráči/trenérovi 
 

Klub .............................. 

se sídlem  .............................. 

zastoupený:  .............................. 

IČ:   .............................. 

(dále jen „Klub“) na straně jedné 

 

a  

 

Hráč/trenér .............................. 

Narozen .............................. 

Bytem  .............................. 

(dále jen „Hráč“/„Trenér“) na straně druhé 

 

dále také jen „Smluvní strany“ 

 
1. Soupis splatných závazků Klubu vůči Hráči/Trenérovi  existujících ke dni 20. května 2013 a 

vztahujících se k výkonu činnosti Hráče/Trenéra v sezóně 2012/2013: 

 

Č. Faktury DUZP Splatnost Fakturováno Zbývá k úhradě 

     

     

     

 
2. Soupis nesplatných závazků Klubu vůči Hráči/Trenérovi existujících ke dni 20. května 2013 a 

vztahujících se k výkonu činnosti Hráče/Trenéra v sezóně 2012/2013: 

 

Popis závazku Výše závazku Splatnost 

   

   

   

 
3. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedený soupis závazků Klubu vůči Hráči/Trenérovi je 

konečný a že nebudou vůči sobě navzájem uplatňovat žádné další nároky v souvislosti 

se sezónou 2012/2013. 

 

4. V případě nesouhlasného stanoviska jedné ze Smluvních stran s výše uvedenými 

skutečnostmi je tato Smluvní strana povinna uvést důvod svého nesouhlasu písemně v části 

„Důvod nesouhlasu Smluvní strany“. 

 

 

 

………………………………….    ………………………………… 

Klub           Hráč/Trenér 

SOUHLASÍME - NESOUHLASÍME *    SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM * 

 



Příloha č. 2  Licenčního řádu pro účast v I. lize 
 

*) nehodící se škrtněte 

 

 

 

Důvod nesouhlasu Smluvní strany: 



Příloha č. 3 Licenčního řádu pro účast v I. lize 

 

Soupis závazků klubu vůči hokejovým klubům 
 

 

Klub .............................. 

se sídlem  .............................. 

zastoupený:  .............................. 

IČ:   .............................. 

(dále jen „Klub“) 

 

 

Soupis závazků Klubu vůči ostatním hokejovým klubům existujících ke dni 20. května 

2013: 

 

Věřitel Č. Faktury DUZP Splatnost Fakturováno Zbývá k úhradě 

      

      

      

 

 
Já, níže podepsaný ................................., r.č. ................................., bytem 

................................., jakožto ................................. (funkce v klubu) vůči ČSLH čestně 

prohlašuji, že veškeré údaje obsažené v tomto soupisu jsou pravdivé a úplné. 

 

 

V ................................. dne ................................. 

 

 

        ...................................................... 
     statutární zástupce Klubu 

 


