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ZÁPIS Z KONFERENCE 

ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 
  

konané dne 14.6.2014 od 11:00 hodin 

v Hotelu Clarion Congress (Freyova 33, 190 00 Praha 9) 

 

 

 

PŘÍTOMNI – dle prezenčních listin (příloha 1): 

 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím 

- přítomni      : 59  

- nepřítomni      :   2 (Ondřej Votroubek, Miroslav Barus) 

- z toho omluveni     :   1 (Miroslav Barus) 

 

Delegáti s hlasem poradním    : 13              

Hosté       :   3  

Zástupci médií      :   7  

Zaměstnanci ČSLH/PRO-HOCKEY Cz., s.r.o.  : 18  

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Volba pracovního předsednictva 

3. Schválení programu 

4. Schválení jednacího řádu 

5. Volba komisí (mandátové, návrhové a komise pro úpravu stanov a řádů) 

6. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH 

7. Zpráva o hospodaření ČSLH 

8. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

10. Zpráva mandátové komise 

11. Projednání doplnění a změn Stanov a řádů ČSLH 

12. Schválení úprav Stanov a řádů ČSLH 

13. Diskuse 

14. Schválení usnesení konference 

15. Závěr konference 

16. Oběd/večeře 
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Konference Českého svazu ledního hokeje (dále také jako „ČSLH“) byla svolána výkonným výborem 

ČSLH s tím, že den, místo konání, program jednání a klíč k volbě delegátů s hlasem rozhodujícím byl 

určen a oznámen výkonným výborem ČSLH (dále také jako „VV ČSLH“) členům ČSLH dne 11.4.2014.  

 

 

1. Zahájení 

 

Konferenci ČSLH zahájil viceprezident ČSLH Miloslav Šeba přivítáním delegátů, hostů a médií. Po 

zahájení konference přikročil k projednávání jednotlivých bodů. 

 

 

2. Volba pracovního předsednictva 

 

VV ČSLH navrhuje pracovní předsednictvo ve složení Miloslav Šeba, Tomáš Král, Martin Urban. 

Rozhodnutí: Konference ČSLH schválila pracovní předsednictvo v navrženém složení. 

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

3. Schválení programu 

 

Miloslav Šeba přednesl návrh programu konference (příloha 2). 

Rozhodnutí: Konference ČSLH schválila navržený program konference. 

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

4. Schválení jednacího řádu  

 

Miloslav Šeba přednesl návrh jednacího řádu konference (příloha 3). 

Rozhodnutí: Konference ČSLH schválila předložený návrh jednacího řádu. 

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

5. Volba komisí 

 

Do komise mandátové byli navrženi František Dvořák, Bronislav Píša, Pavel Kubica. 

Rozhodnutí: Konference ČSLH zvolila navržené členy mandátové komise.               

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

Do komise návrhové byli navrženi Jaroslav Žáček, Vladimír Velčovský, Ctibor Jech. 

Rozhodnutí: Konference ČSLH zvolila navržené členy návrhové komise.             

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 
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Do komise pro úpravu stanov a řádů ČSLH byli navrženi Petr Bříza, Vladimír Evan, Pavel Hinner. 

Rozhodnutí: Konference ČSLH zvolila navržené členy komise pro úpravu stanov a řádů.  

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0) 

 

 

6. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH 

 

Prezident ČSLH Tomáš Král přednesl zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH za období 2012-2014 

(příloha 4, 5). 

 

 

7. Zpráva o hospodaření ČSLH 

 

Předseda ekonomicko-marketingové komise ČSLH Otakar Černý přednesl zprávu o hospodaření ČSLH 

a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. za roky 2012 a 2013 (příloha 6). 

 

 

8. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

 

Předseda dozorčí rady ČSLH Miroslav Rákosník přednesl zprávu dozorčí rady ČSLH k hospodaření ČSLH 

a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. (příloha 7). 

 

 

9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

 

Předseda arbitrážní komise ČSLH Vladimír Balaš přednesl zprávu arbitrážní komise ČSLH o její činnosti 

za uplynulé dvouleté období (příloha 8). 

 

 

10. Zpráva mandátové komise 

 

Předseda mandátové komise František Dvořák konstatoval, že konferenci ČSLH je přítomno 59 

delegátů s hlasem rozhodujícím z 61 celkem, tj. 96.7 % účast. Konference je tímto usnášeníschopná. 

 

 

11. Projednání doplnění a změn Stanov a řádů ČSLH 

 

Předseda komise pro úpravu stanov a řádů Petr Bříza předložil materiál „SOUHRN ZMĚN ŘÁDŮ ČSLH 

SCHVÁLENÝCH VÝKONNÝM VÝBOREM ČSLH V OBDOBÍ OD MINULÉ KONFERENCE“ (příloha 9). Tento 

materiál obsahuje veškeré změny řádů ČSLH ve znění odsouhlaseném VV ČSLH v průběhu jeho 

mandátu.  
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Předseda komise pro úpravu Stanov a řádů Petr Bříza dále předložil materiál „SOUHRN NÁVRHŮ 

NOVÝCH ZMĚN STANOV A ŘÁDŮ ČSLH DOPORUČENÝCH VÝKONNÝM VÝBOREM ČSLH KE SCHVÁLENÍ 

KONFERENCÍ ČSLH 14.6.2014“ (příloha 10).   

 

Následně předseda komise pro úpravu Stanov a řádů Petr Bříza předložil návrh změn Stanov ČSLH, 

které byly VV ČSLH navrženy s ohledem na nový občanský zákoník (příloha 11). 

 

 

12. Schválení úprav Stanov a řádů ČSLH 

 

Rozhodnutí: Konference ČSLH schválila změny řádů ČSLH schválené VV ČSLH v období od   

  minulé konference ČSLH ve znění přílohy 9. 

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0) 

 

Rozhodnutí: Konference ČSLH schválila změny řádů ČSLH doporučené VV ČSLH ke schválení  

  konferencí ČSLH 14.6.2014 ve znění přílohy 10. 

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0) 

 

Rozhodnutí: Konference ČSLH schválila změny Stanov ČSLH ve znění přílohy 11. 

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0). 

 

 

13. Diskuse 

 

Josef Holub, člen arbitrážní komise ČSLH, hovořil na téma „Vyjádření předpokladu pro účast mladých 

hráčů v nejvyšší soutěži ČSLH“; kladně hodnotil pravidlo o umožnění nasazování mladých hráčů, které 

se, dle jeho názoru, projevilo zejména na turnaji MS U18. Zároveň vyjádřil myšlenku, že by mohlo být 

dobrým opatřením pro účast mladých hráčů v extralize ledního hokeje (dále také jako „ELH“) uzavření 

této soutěže směrem dolů. 

 

Tomáš Král přednesl reakci na výše uvedené. Diskuse na téma uzavření ELH je vedena již několik let, 

ale dle jeho názoru není v současné chvíli a v současné podobě soutěže na uzavření ELH prostor. 

Takové rozhodnutí by mělo velké důsledky a to nejen ekonomické, ale i sportovní nebo například 

organizační. Prezident ČSLH by si možná dokázal takovýto postup představit, ale nový formát ELH by 

musel garantovat, že nedojde k poškození českého hokeje, ke kterému by bez detailního a 

stoprocentního propracování tohoto dozajista došlo. Bez nastavení jasných ekonomických podmínek 

by bylo vytvořeno prostředí, kde by hlavním tématem nebyla stránka sportovní, ale ekonomická, a to 

jak ušetřit nejvíce finančních prostředků na úkor sportovních výkonů.  

 

Slavomír Lener hovořil na téma mládežnických reprezentací a vzdělávání trenérů. Uvedl počet akcí 

mládežnických reprezentací, včetně celkového počtu dnů trvání a jejich kvality. K tématu vzdělávání 



5/6 

trenérů uvedl, že v letech 2012 a 2013 bylo vyškoleno 503 trenérů všech licencí. Byl znovu zaveden 

formát regionálních trenérů, kterých bylo v sezóně 2013-2014 celkem 16 a tito trenéři uskutečnili 

návštěvu ve 130 „malých“ klubech. Sportovní oddělení ve spolupráci s trenérsko-metodickou komisí 

ČSLH (dále také jako „TMK ČSLH“) organizuje semináře pro trenéry, včetně zahraničních stáží. 

Využíváni jsou také bývalí hráči, zejména vítězové mistrovství světa a olympijští vítězové. V sezóně 

2013-2014 se zapojilo ať už do školení nebo reprezentačních kempů 15 bývalých vrcholových hráčů. 

 

Ondřej Šebek přednesl, že dle zprávy o hospodaření Nadačního Fondu Ivana Hlinky (dále také jako 

„NFIH“) vyplývá, že příspěvky do fondu jsou vyšší, než nadační fond rozděluje a vyzval tímto všechny 

přítomné, že pokud znají někoho, kdo splňuje kritéria NFIH pro poskytnutí finančního příspěvku, 

nechť se obrátí na sekretariát ČSLH. 

 

Tomáš Král požádal, aby všichni přítomní uctili minutou ticha památku pana Karla Guta, dlouholetého 

předsedy ČSLH a čestného předsedy ČSLH, který zemřel v lednu tohoto roku. 

 

 

14. Schválení usnesení konference 

 

Předseda návrhové komise Jaroslav Žáček přednesl návrh usnesení konference ČSLH (příloha 12). 

 

Rozhodnutí: Konference ČSLH schválila přednesené znění usnesení konference ČSLH.  

  (PRO 59, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0) 

 

 

15. Závěr konference 

 

Tomáš Král poděkoval přítomným za účast, stejně tak jako Miloslav Šeba, který poté jednání 

konference ČSLH ukončil.  

 

Martin Urban následně informoval všechny přítomné o následujících technických záležitostech 

konference, a to o připraveném občerstvení a parkingu. Zároveň poděkoval za účast a spolupráci 

delegátům, hostům a zaměstnancům ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. za přípravu a vlastní organizaci 

konference. 

 

Zapsala: Zuzana Minářová 

 

Datum vyhotovení zápisu: 1.7.2014 

 

 

 

 

Martin Urban, generální sekretář 
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PŘÍLOHY:  

 

1. Prezenční listiny. 

2. Návrh programu konference. 

3. Návrh jednacího řádu. 

4. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH. 

5. Příloha ke zprávě o činnosti výkonného výboru ČSLH. 

6. Zpráva o hospodaření. 

7. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. 

8. Zpráva arbitrážní komise ČSLH.  

9. Souhrn změn Stanov a řádů schválených VV ČSLH od minulé konference. 

10. Souhrn návrhů nových změn Stanov a řádů doporučených VV ČSLH. 

11. Návrh změn Stanov ČSLH. 

12. Usnesení konference. 

 

 

 

 





















  

NÁVRH 

PROGRAM 
jednání konference Českého svazu ledního hokeje – 14.6.2014 

 

 

1. Zahájení 

2. Volba pracovního předsednictva 

3. Schválení programu 

4. Schválení jednacího řádu 

5. Volba komisí (mandátové, návrhové a komise pro úpravu stanov a řádů) 

6. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH 

7. Zpráva o hospodaření ČSLH 

8. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

10. Zpráva mandátové komise 

11. Projednání doplnění a změn stanov a řádů ČSLH 

12. Schválení úprav stanov a řádů ČSLH 

13. Diskuse 

14. Schválení usnesení konference 

15. Závěr konference 

16. Oběd/večeře 
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NÁVRH 

JEDNACÍ ŘÁD 
jednání konference Českého svazu ledního hokeje – 14.6.2014 

 

 

Jednání a rozhodování konference ČSLH se řídí těmito pravidly a zásadami: 

 

1. Konference se zúčastní delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté. 

 

2. Delegáti s hlasem rozhodujícím mají právo vystoupit v diskusi, přednášet návrhy a hlasovat. 

 

3. Delegáti s hlasem poradním mají právo vystoupit v diskusi a přednášet návrhy. 

 

4. Hosté mají právo vystoupit v diskusi. 

 

5. Jednání řídí tříčlenné pracovní předsednictvo, jehož složení schválí delegáti veřejným 

hlasováním. 

 

6. Konference je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 

 

7. Konference volí mandátovou komisi, návrhovou komisi a komisi pro úpravu stanov a řádů. 

Komise si ze svého středu volí předsedu komise. 

 

8. Mandátová komise je tříčlenná. Ověřuje právoplatnost mandátů a předkládá konferenci 

zprávu o účasti a schopnost konference přijímat usnesení a volit. 

 

9. Návrhová komise je tříčlenná. Předkládá návrh usnesení konference, dle potřeby projednává 

s navrhovateli jejich připomínky a zaujímá k nim stanovisko. 

 

10. Komise pro úpravu stanov a řádů je tříčlenná. Zpracovává předložené připomínky a předkládá 

konferenci návrhy na změny stanov a řádů. 

 

11. Do diskuse na konferenci se hlásí delegáti a hosté písemně přihláškou. Čas pro přednesení 

diskusního příspěvku je nejvýše 5 minut. O časově delší příspěvek požádá diskutující 

v přihlášce. Prodloužení může povolit pracovní předsednictvo. Řazení diskuse se řídí jak 

časovou posloupností přihlášek, tak i obsahovým zaměřením. O ukončení diskuse rozhodují 

delegáti na základě návrhu pracovního předsednictva. Nepřednesené diskusní příspěvky 

podané písemně budou projednány na zasedání výkonného výboru ČSLH a zahrnuty do zápisu 

z konference. V průběhu diskuse se připouští faktická připomínka z pléna nepřesahující limit 

jedné minuty. 
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12. Rozhodnutí o schválení návrhů doplňků a změn stanov a řádů je právoplatné, jestliže pro návrh 

hlasují nejméně dvě třetiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Usnesení konference 

je přijato, jestliže pro návrh hlasuje více než polovina přítomných delegátů s hlasem 

rozhodujícím. Všechny ostatní návrhy jsou přijaty, jestliže pro návrh hlasuje více než polovina 

přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 

 

13. Hlasuje-li se a je-li v téže záležitosti více návrhů, hlasuje se nejprve o protinávrhu, a je-li 

protinávrhů více, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy. 

 

14. Tajně se hlasuje v případech uvedených v řádně schváleném volebním řádu, nebo pokud o to 

ve veřejném hlasování požádá nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem 

rozhodujícím před schválením jednacího řádu. 

 

15. Předsedající prohlásí jednání konference za ukončené, pokud byl program vyčerpán a nikdo se 

již nehlásí o slovo. Pracovní předsednictvo může prohlásit jednání za ukončené nebo 

přerušené, klesne-li počet přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím pod jednu polovinu. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH 

 

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové a kolegyně, 

 

► na dnešní konferenci bilancujeme výsledky práce ČSLH za dvouleté období. Pokud dobře 

počítám, setkáváme se takto již po čtvrté. 

Poprvé to bylo v květnu 2008, kdy nás trápily mnohamilionové dluhy, ztrátové hospodaření a 

řada neřešených problémů, především v mládežnickém hokeji. V roce 2010 již mohla 

konference konstatovat, že se ČSLH vrátil k černým číslům. V červnu 2012 byly smazány 

dluhy a začali jsme vytvářet zdroje, potřebné pro nové projekty. 

Pochopitelně – ne všechno se podařilo, ne všechno vyšlo na sto procent, jsem ovšem 

přesvědčen, že ČSLH se momentálně nachází, sportovní terminologií řečeno, v nejlepší 

kondici za poslední období. 

Konference, která se uskutečnila v červnu 2012, postavila před náš výkonný výbor řadu úkolů 

ať už v ekonomické, vnitrosvazové nebo mezinárodní oblasti. Podívejme se proto, jaké cíle a 

v jakém rozsahu se nám podařilo či nepodařilo naplnit. Ještě než tak učiníme, dovolte několik 

poznámek ke sportovním výsledkům. 

 

► Reprezentaci se po tříletém období úspěchů nepodařilo přivézt z mistrovství světa 

medaili, neuspěla ani na olympijských hrách v Soči. Solidních výsledků dosáhla na druhé 

straně v Euro Hockey Tour a Euro Hockey Challenge a v žebříčku IIHF tak aktuálně zaujímá 

pátou příčku, stejně jako v letech 2010 a 2011. 

Vím, že v našem hokeji nemůžeme mít jiné cíle než medailové a že právě zisk některé 

z medailí tvoří hranici mezi úspěchem a neúspěchem. Nesdílím však ani černé vize, které se 

občas objevují. Vždyť na posledních pěti mistrovstvích světa postoupila česká reprezentace 

čtyřikrát do semifinále a třikrát přivezla medaili, což je bilance, kterou se příliš zemí pochlubit 

nemůže.  

  

► Úspěšné období mají za sebou juniorské výběry, zvlášť, srovnáme-li jejich výsledky s roky 

předcházejícími. Osmnáctka vybojovala na mistrovství světa stříbro, což je nejlepší výsledek 

v historii, dvacítka zatím na stupně vítězů nedosáhla, na šampionátech však pravidelně 

postupuje mezi 5-6 nejlepších a dokázala na nich porazit i nejsilnější soupeře. 
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► Historicky nejúspěšnější sezóny prožívá ženská reprezentace, která si vyzkoušela účast 

v elitní divizi šampionátu a v žebříčku IIHF se postupně posouvá mezi nejlepší. Připočteme-li 

k jejím výsledkům bronz juniorek, perspektivy našeho ženského hokeje rozhodně nejsou 

špatné. 

 

► V přehledu nemohou alespoň stručnou zmínkou chybět ani čeští in line a sledge hokejisté, 

kteří pravidelně potvrzují příslušnost k nejlepším a na mistrovstvích světa atakují medailové 

pozice. 

 

► V ekonomické oblasti nám poslední konference ČSLH uložila udržet ziskové hospodaření a 

zajistit marketingového partnera pro nadcházející období. Úkoly – tak, jak byly před dvěma 

lety formulovány – vidíte na tomto slidu. 

 

► Zatímco v letech 2006 až 2008 hospodařil ČSLH se ztrátou, od roku 2009, tedy 

v posledních pěti letech, byl jeho hospodářský výsledek vždy kladný. 

Nejenže se tak podařilo umořit kumulovanou ztrátu, která dosahovala v roce 2008 22,7 

milionu Kč, ale kumulovaný zisk vytvořený v letech 2009 až 2013 se již přiblížil 55 milionům 

korun. 

Prostředky, které díky ziskovému hospodaření vytváříme, následně využíváme na rozvojové 

projekty, v první řadě na investice do mládežnického hokeje. 

 

► Podrobněji vidíte výsledky hospodaření ČSLH na tomto slidu. Jeho druhý sloupec 

dokumentuje rostoucí příjmy, ve třetím uvádíme výdaje a čtvrtý shrnuje výsledek 

hospodaření. 

 

► Ve dvou hospodářských obdobích, která uplynula od poslední konference, vytvořil ČSLH 

výnosy 287,7 resp. 318,1 milionu Kč a zisk, který dosáhl v roce 2012 13,1, zatímco v roce 

2013 13,6 milionu Kč. 

 

► Pokud jde o strukturu výnosů, které jsou pro hospodaření rozhodující, největší podíl na 

nich mají veřejné dotace (33 %), příjmy z reklamy a sponzoringu (21 %), výnosy ze soutěží (19 

%) a dary (11 %). 

Dovolte, abych na tomto místě poděkoval ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za 

podporu, kterou českému lednímu hokeji poskytuje. Spolu s partnery – především Českou 

unií sportu a Českým olympijským výborem – se na druhé straně snažíme, aby veřejné 

prostředky byly rozdělovány a využívány co nejtransparentněji a nejefektivněji. 
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► Jsem rád, že se podařilo splnit také druhý důležitý úkol a zajistit pro ČSLH marketingového 

partnera na další období. 

Společnost BPA sport marketing uplatnila smluvní opci, takže vzájemná spolupráce, za 

kterou bych chtěl poděkovat, byla prodloužena až do konce sezóny 2017/18. V tomto období 

bude naše spolupráce zahrnovat jak reprezentaci, tak nejvyšší soutěž, protože podobně, 

cestou prodloužení spolupráce, postupovaly i extraligové kluby. 

 

► V oblasti mládežnického hokeje nám poslední konference ČSLH uložila, abychom se 

zaměřili na zlepšení výsledků reprezentací, na vyšší produkci talentů, na kvalitní tréninkový a 

výchovný proces a na udržení a rozvoj základny. 

 

► Není tajemstvím, že právě oblast mládeže patří k našim dlouhodobým prioritám a že 

výkonný výbor v ní inicioval řadu projektů. Osobně z nich považuji na klubové úrovni za 

nejdůležitější přípravu a vzdělávání trenérů, projekt Akademií ČSLH a vytváření prostoru pro 

širší uplatnění mladších hráčů v nejvyšších soutěžích. 

Na reprezentační úrovni bych v této souvislosti zmínil především mnohem širší a náročnější 

reprezentační program spolu s reprezentačními smlouvami; ve vztahu k členské základně 

potom projekt setů s výzbrojí pro nejmenší hokejisty a nedávný vznik oddělení rozvoje 

hokeje. 

 

► Tak ambiciózní program by pochopitelně nebyl možný bez odpovídajících financí. 

Investice do mládežnického hokeje jsou proto vůbec nejrychleji rostoucí položkou svazového 

rozpočtu, což dokumentují následující čísla. 

 V období 2009 až 2013 vzrostly investice ČSLH určené mládeži téměř o 70 %, ze 47 na 79 

milionů Kč ročně. 

Ve stejném období se výdaje na mládežnické reprezentační výběry zvýšily bezmála o 72 %, 

z 19,5 na 33,5 milionu Kč. 

Razantní vzestup – v tomto případě o 40 % – zaznamenaly dotace ČSLH na mládež v klubech, 

které vzrostly z 27,5 na 38,5 milionu Kč.  

 

► Výraznou podporu jak odborné, tak laické veřejnosti získal projekt Akademií ČSLH, který 

jsme zahájili v roce 2011. 

Počet Akademií vzrostl do letošní sezóny z 6 na 11 a částka, kterou ČSLH jejich provoz dotuje, 

se zvýšila ze 4,8 na 14,7 milionu Kč ročně. 

Celkem jsme tak již do Akademií investovali téměř 30 milionů Kč, které jsou na druhé straně 

– jak uvidíte v další části prezentace – podloženy odpovídajícím přínosem a výsledky. 
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► V oblasti práce s nejmenšími hokejisty jsme pokračovali v bezplatné distribuci základních 

hráčských setů pro benjamínky ve věku 4-6 let. 

Od roku 2010 jsme jich rozeslali již téměř 3 500, v celkové hodnotě přes 22 milionů Kč. Pokud 

to bude možné, letos bychom se chtěli zaměřit na brankáře, jejichž výstroj je finančně 

nejnáročnější. 

 

► Určitě se shodneme, že pravidelná konfrontace s nejlepšími je jedinou cestou, jak udržet 

konkurenceschopnost mládežnického hokeje. Významnou proměnou a růstem proto prošel 

v posledních letech program mládežnických reprezentací U16 až U20. 

Počet zápasů, které absolvují, vzrostl během pěti sezón přibližně o 60 %. Ještě podstatnější 

je, že se mnohem častěji než v minulosti utkávají s absolutní světovou špičkou. V tomto 

případně byl nárůst dokonce více než dvoutřetinový. 

 

► Kroky, které podle příkladu jiných hokejově vyspělých zemí podnikáme pro širší uplatnění 

mladých hráčů v nejvyšších soutěžích, se rychle promítly i na reprezentační úrovni. 

Na mistrovstvích světa U18 a U20 letos převládali hráči z domácích soutěží, na dvacítkách 

jich nastoupilo 12, na osmnáctkách dokonce 19. 

Plných 15 hráčů „stříbrného“ výběru trenéra Petra vyrůstalo v Akademiích ČSLH, drtivá 

většina z nich přitom od jejich vzniku, tj. v hokejově snad nejcitlivějším období mezi 

patnáctým a osmnáctým rokem. 

Na mistrovství světa dvacítek, na kterém jsme po mnoha letech porazili Kanadu, pro změnu 

nastoupilo 12 juniorů z nejvyšší soutěže. V průměru sehrál každý z nich v extralize 30 utkání 

a jejich průměrný ice time představoval solidních 8:37 minuty. 

 

► Ve vnitrosvazové oblasti bylo zásadní změnou řízení nejvyšší soutěže Českým svazem 

ledního hokeje. Poslední konference nám v tomto směru uložila mimo jiné zajistit 

profesionalizaci a modernizaci řízení extraligy. 

 

► Chtěl bych v této souvislosti ocenit práci, kterou odvedl v čele soutěže Josef Řezníček. A 

jsem velmi rád, že podobně hodnotila jeho práci i valná hromada APK LH. 

Ve sportovní oblasti byly nejdůležitějšími kroky uchování otevřeného charakteru soutěže 

s rozšířenou čtyřčlennou baráží a pravidlo, vytvářející prostor pro širší zapojení mladých 

hráčů. 
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► Méně viditelné, ale neméně důležité byly kroky, které vedení soutěže učinilo v oblasti 

administrativy. Jsem přesvědčen, že například díky registru klubů a hráčů, sjednocení 

hráčských smluv a vytvoření jejich centrálního registru jsme se vyhnuli problémům, které 

nejvyšší soutěž poškozovaly v nedávné minulosti.  

 

► Extraliga si důstojně připomenula svá výročí, především jubilejní, dvacátý ročník a tisící 

kolo základní části soutěže, od letošní sezóny dostala i novou trofej – Pohár T. G. Masaryka. 

Po letech nenaplněných slibů se také podařilo zprovoznit nové, mnohem podrobnější a 

přesnější statistiky, což byla oblast, v níž jsme za řadou evropských zemí (o zámoří nemluvě) 

výrazně zaostávali. 

Rád bych poděkoval klubům za péči věnovanou marketingu a komunikaci s fanoušky. I díky 

tomu se oba poslední ročníky extraligy zařadily mezi pět nejnavštěvovanějších v její více než 

dvacetileté historii. 

 

► ČSLH spustil v poslední sezóně také některé projekty, kterými chce pomoci propagaci 

nižších soutěží. 

Zmínit bych chtěl hlavně pravidelnou čtyřstránkovou přílohu Český hokej na stránkách 

našeho partnera, deníku Sport, a Hokejový magazín televizního kanálu Sport 5, věnovaný 

stejně jako příloha především nižším soutěžím a mládeži. 

Vezmeme-li v potaz hodnoty reklamního a vysílací prostoru, hodnota obou projektů pro nižší 

soutěže a mládežnický hokej se pohybuje v milionových částkách. 

 

► V mezinárodní oblasti nás poslední konference ČSLH zavázala především k přípravě 

světového šampionátu, který budou v příštím roce hostit Praha s Ostravou a k obhajobě 

zájmů našeho hokeje v mezinárodním prostředí. 

 

► Netřeba zdůrazňovat, že pořadatelství mistrovství světa je pro nás ohromnou výzvou i 

příležitostí. Děláme všechno pro to, abychom přínos šampionátu pro náš hokej 

maximalizovali, ať už jde o finanční výsledek, propagaci ledního hokeje nebo rozšíření 

členské základny.  

 

► Naplno již pracují řídící složky šampionátu – výkonný výbor, centrální organizační výbor, 

stejně jako n organizační výbory pro Prahu a Ostravu, které vedou Petr Bříza a Aleš Pavlík. 

Vedle představitelů ČSLH jsou v nich zastoupeni i reprezentanti IIHF, jeho marketingového 

partnera, ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy, pořadatelských měst a 

Moravskoslezského kraje.  
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► Uzavřenu máme většinu smluv s rozhodujícími partnery. Mám tím na mysli například 

pořadatelská města, arény, dodavatele ticketingových, ubytovacích a stravovacích služeb, 

partnery v oblasti reklamy, marketingu a propagace či pojištění. 

Více méně dokončeno je personální obsazení. V současné době se uzavírají jednotlivé 

pracovní smlouvy a dohody, připravujeme nábor dobrovolníků. 

Veřejnosti jsme představili oficiální vizuál šampionátu, na sociálních sítích (Facebooku a 

Twitteru) jsou profily mistrovství v českém a anglickém jazyce. 

 

► Řada kroků již byla učiněna, největší část práce však máme ještě před sebou.  

Probíhají nebo se připravují návštěvy, tzv. site visits, zástupců IIHF, společnosti Škoda Auto a 

televizních společností, chystáme se na jednání s Policií České republiky, Všeobecnou fakultní 

nemocnicí a sponzory. 

V nadcházejících měsících představíme oficiálního maskota šampionátu, na podzim začne 

reklamní a propagační kampaň. 

Velkou pozornost věnujeme volbě cenové strategie a přípravám na zahájení prodeje 

vstupenek, které je naplánováno na listopad. Právě vstupenky tvoří rozhodující část příjmů a 

od úspěšnosti jejich prodeje se bude odvíjet finanční výsledek šampionátu. Zkušenosti, 

kterých v tomto směru nabyly před rokem ve Švédsku, jsou pro nás velkým poučením. 

 

► Vlastní mistrovství světa je naplánováno na 1. až 17. května 2015, složení základních 

skupin vidíte na slidu. Jejich rozdělení nám vcelku přálo. V Praze si hodně slibujeme – 

pochopitelně vedle domácích fanoušků – od návštěvníků z Německa, Rakouska nebo 

Lotyšska, v Ostravě se těší na invazi slovenských a ruských fanoušků. 

 

► Pokud jde o mezinárodní hokejové prostředí, v období od poslední konference se nám 

podařilo domluvit podmínky účasti klubu HC Lev Praha v KHL a po období absence smluvních 

vztahů s NHL jsme tyto vztahy obnovili na stejném smluvním základě, jaký mají federace 

z dalších evropských zemí. 

Se sportovním a organizačním úspěchem jsme se zhostili pořadatelství mistrovství světa žen, 

divize IA v Přerově. Naše reprezentantky na něm vybojovaly prvenství a účast v baráži, která 

otevírá cestu k návratu do elitní skupiny. 

Velmi aktivně si vedeme také v odborných komisích IIHF – Petr Bříze působí v koordinační 

komisi, Martin Urban v komisi soutěžní, Jaroslav Špaček v komisi hráčské, Pavel Halas 

v komisi rozhodčích, Jan Nohejl ve zdravotnické komisi a Jan Černý v komisi pro vrcholné 

sportovní události. 
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Proměnou projde od příští sezóny evropský hokejový kalendář, což bylo způsobeno mimo 

jiné potřebou termínů pro vznikající Champions League. 

 

► Výkonný výbor ČSLH pracoval v uplynulých dvou letech bez personálních změn, 

v jedenáctičlenném složení zvoleném konferencí v roce 2012. 

 

► Velký kus práce především při přípravě podkladů pro jeho rozhodnutí a řízení soutěží 

odvedly odborné komise, kterých pracovalo 17. Podle modelu, který je obvyklý v jiných 

zemích, chceme, aby jejich strukturu doplnila také komise hráčská. 

 

► Poděkování zaslouží i krajské výkonné výboru ČSLH. Těžiště jejich činnosti spočívalo 

v řízení regionálních soutěží, významným způsobem však participovaly i na dalších 

projektech, například na školení trenérů a rozhodčích, na investičních programech a 

rozdělování dotací, na distribuci dětských setů, zimních olympiádách mládeže nebo na 

turnajích krajských výběrů, které tvoří základnu pro nominaci nejmladší reprezentace U16. 

 

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové a kolegyně, 

 

► Hodnotící zpráva pochopitelně nemohla zahrnout všechny projekty a oblasti, kterým se 

věnujeme. Zaměřili jsme se proto na ty, které považujeme za nejvýznamnější a které budou 

tvořit program naší činnosti i v nadcházejícím dvouletém období. 

Je logické, že v rámci hokejového prostředí existují ve vztahu k některým tématům rozdílné 

přístupy a názory. Je to dáno už tím, z jakého pohledu k nim přistupujeme, zda z klubového, 

regionálního či celostátního. Za rozhodující pokládám skutečnost, že se nám naše přístupy 

daří sjednotit a že převládá vůle sledovat – v zájmu celého českého hokeje – společný zájem. 

Myslím, že vám za celý výkonný výbor mohu slíbit, že ve stejném duchu budeme postupovat 

i v budoucnu.  

 

Děkuji Vám za pozornost.    

 

 

Tomáš Král 

prezident 

Český svaz ledního hokeje 





REPREZENTACE

Po třech úspěšných šampionátech v období 2010-2012 
se v letech 2013-2014 nepodařilo přivézt z vrcholné 
mezinárodní události medaili.

Rating IIHF
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JUNIORSKÉ REPREZENTACE

Překonání krizového období 2007-2012, ukončení 
výkonnostní stagnace, výsledkový vzestup. 

Reprezentace U20 porazila na světových šampionátech 
celky Kanady, USA nebo Finska; reprezentace U18 
vybojovala na mistrovství světa 2014 stříbrné medaile, 
čímž dosáhla nejlepšího výsledku v historii.

Vyrovnaná utkání se silnými soupeři, úspěchy na 
uznávaných turnajích, kvalitní herní projev. 



ŽENSKÉ REPREZENTACE

Nejúspěšnější období v historii – postup do elitní 
divize šampionátu (2013), vítězství ve druhé 
výkonnostní skupině (2012, 2014), bronz na 
mistrovství světa U18 (2014).
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INLINE A SLEDGE HOKEJ

Po zlatu z roku 2011 se inline hokejistům další 
medaili na mistrovstvích světa IIHF získat 
nepodařilo, pravidelně – naposledy v Pardubicích 
– však potvrzují příslušnost k nejlepším. 

Na mistrovstvích světa 2012 a 2013 obsadili sledge
hokejisté čtvrtou a na paralympijských hrách 2014 
v Soči pátou příčku.



CÍLE Z KONFERENCE 2012

EKONOMIKA

Udržení ziskového hospodaření (kontrola nákladů, 
zajištění finančních prostředků pro nové projekty).

Výběr marketingového partnera pro období po červnu 
2013.



HOSPODAŘENÍ ČSLH 2006-2013

V období 2006-2008 hospodařil ČSLH vždy se ztrátou, 
v období 2009-2013 byl hospodářský výsledek vždy 
kladný.

V období 2006-2008 představovala kumulovaná ztráta 
ČSLH 22,7 milionu Kč. V období 2009-2013 dosáhl 
kumulovaný zisk ČSLH, využitý především na 
projekty v oblasti mládeže, 54,6 milionu Kč.



HOSPODAŘENÍ ČSLH 2006-2013

ROK VÝNOSY NÁKLADY HV

2006 226,995 227,041 - 0,045

2007 208,733 228,487 - 19,754

2008 225,579 228,504 - 2,925

2009 200,921 192,674 8,247

2010 209,638 205,984 3,654

2011 225,174 209,139 16,035

2012 287,733 274,659 13,074

2013 318,083 304,484 13,559

Údaje v milionech Kč. 



HOSPODAŘENÍ ČSLH 2012-2013

V roce 2012 vytvořily ČSLH a PRO-HOCKEY.Cz
výnosy 287,7 milionu Kč, náklady dosáhly 274,1 
milionu Kč a zisk 13,1 milionu Kč. 

V roce 2013 vytvořily ČSLH a PRO-HOCKEY.Cz
výnosy 318,1 milionu Kč, náklady dosáhly 304,5 
milionu Kč a zisk 13,6 milionu Kč. 



STRUKTURA VÝNOSŮ 2013

Dotace
33 %

Reklama, 
sponzoring

21 %

Soutěže
19 %

Dary
11 %

Další
16 %



MARKETINGOVÝ PARTNER

Společnost BPA sport marketing uplatnila 13. 7. 2012 
opci na další spolupráci s ČSLH. Na základě opce 
byly ke Smlouvě o postoupení marketingových práv 
ČSLH uzavřeny dodatky, prodlužující její platnost do 
sezóny 2017/18 včetně.

Na základě rozhodnutí klubů byla se společností BPA 
sport marketing uzavřena 5. 10. 2012 Smlouva o 
dočasném postoupení marketingových práv, 
spojených s ELH na období 2013/14 – 2017/18.



CÍLE Z KONFERENCE 2012

MLÁDEŽ

Vzestup mládežnického hokeje – výsledky na 
mistrovstvích světa U18 a U20, produkce talentů pro 
reprezentaci a extraligu.

Kvalitní příprava mládeže (etika, intenzivní trénink, 
škola), udržení a rozvoj mládežnické základny.



MLÁDEŽ – HLAVNÍ PROJEKTY

Klubová úroveň
� příprava a vzdělávání trenérů (2010)
� vznik a rozvoj Akademií ČSLH (2011)
� uplatnění juniorů v nejvyšších soutěžích (2012)
Reprezentační úroveň
� širší reprezentační program (2011)
� reprezentační smlouvy (2012)
Členská základna
� sety pro nejmenší hokejisty (2010)
� oddělení rozvoje hokeje (2014)



MLÁDEŽ – FINANČNÍ ZDROJE
Investice v oblasti mládeže jsou nejrychleji rostoucí 

položkou rozpočtu ČSLH.

V období 2009-2013 vzrostly roční investice ČSLH 
určené mládeži o 68,2 % (47,0 → 79,0 mln. Kč).

Výdaje ČSLH na mládežnické reprezentační výběry 
vzrostly o 71,8 % (19,5 → 33,5 mln. Kč).

Dotace ČSLH na mládežnický hokej v klubech a 
regionech vzrostly o 40,0 % (27,5 → 38,5 mln. Kč). 



AKADEMIE ČSLH 

ROK POČET DOTACE MATERIÁL CELKEM

2011 6 3,6 1,2 4,8

2012 9 8,4 1,5 9,9

2013 11 12,0 2,7 14,7

CELKEM 11 24,0 5,4 29,4

V období 2011-2014 vzrostl počet Akademií ČSLH z 6 na 
11, roční dotace ČSLH na jejich provoz se zvýšily ze 4,8 
na 14,7 milionu Kč. Náklady na Akademie ČSLH 
dosáhly v tomto období celkem 29,4 milionu Kč.

Údaje v milionech Kč. 



DĚTSKÉ HOKEJOVÉ SETY

ROK POČET HODNOTA

2010 370 3,0

2011 1000 7,1

2012 1000 6,4

2013 1000 5,8

CELKEM 3370 22,3

V období 2010-2013 rozeslal ČSLH klubům 3 370 setů 
pro nejmenší hokejisty v hodnotě 22,3 milionu Kč.

Pro rok 2014 v plánu brankářské sety v hodnotě 7,6 
milionu Kč.



REPREZENTAČNÍ PROGRAM

V období 2009-2013 vzrostl počet utkání mládežnických 
reprezentací – s výjimkou mistrovství světa U18 a U20 
– o 60,3 % (63 → 101 utkání).

Nárůst byl dosažen především rozšířením Turnajů 4 a 
kontaktů se zámořskými soupeři.

Počet utkání s nejsilnějšími zeměmi – Kanada, Spojené 
státy, Švédsko, Rusko, Finsko – vzrostl ve stejném 
období o 68,4 % (38 → 64 utkání).



EXTRALIGA A REPREZENTACE

Hráči z domácích soutěžích tvořili většinu reprezentantů 
na MS U18 (19 hráčů) a MS U20 (12 hráčů).

Celkem 15 hráčů stříbrného výběru z MS U18 vyrůstalo 
v Akademiích ČSLH.

Na MS U20 nastoupilo 12 hráčů se zkušenostmi z TELH. 
V průměru sehrál každý z nich v TELH 30 utkání, 
průměrný ice time činil 8:37 minuty.



CÍLE Z KONFERENCE 2012

SVAZOVÁ OBLAST, EXTRALIGA

Profesionalizace řízení a modernizace extraligy, soulad 
sportovních a ekonomických přístupů.

Jednota hokejového prostředí – spolupráce, solidarita 
a sounáležitost vrcholového a výkonnostního hokeje.



TIPSPORT EXTRALIGA

Vytvoření úseku pro řízení TELH v rámci ČSLH (J. 
Řezníček), korektní spolupráce s APK LH 
prostřednictvím zástupců ve VV ČSLH a návrhů, 
projednávaných na VH APK LH.  

Uchování otevřeného charakteru TELH, od sezóny 
2012/13 rozšířená, čtyřčlenná baráž.

Pravidlo, vytvářející širší prostor pro uplatnění mladých 
hráčů v TELH a I. lize (2013/14).



TIPSPORT EXTRALIGA
Vytvoření registru klubů a hráčů (2012), sjednocení 

hráčských smluv pro nejvyšší soutěže, centrální 
registr smluv (2014) – riziko neoprávněných startů

Sjednocení pravidel pro start cizinců (2012), omezení 
střídavých startů (2013), centrální úložiště pro 
nahrávání záznamů (2013), aktualizace Herního a 
Disciplinárního řádu ELH (2013), zpřesnění pravidel 
pro rozhodování disciplinární komise a komise 
rozhodčích, sazebníky trestů, zveřejňování výroků 
(2013).



TIPSPORT EXTRALIGA
Public relations, marketing – využití historických 

výročí, aktivity partnera soutěže BPA sport 
marketing, Pohár T. G. Masaryka.

Nové statistiky soutěže – větší ukazatelů, vyšší 
přesnost a objektivita, kvalitnější zpracování a 
prezentace.

Nejnavštěvovanější ročníky extraligy 1993-2014

1. 2009/10 (5 240), 2. 2012/13 (5 169), 3. 1997/98 
(5 002), 4. 2004/05 (4 999), 5. 2013/14 (4 948).



PROJEKTY PRO NIŽŠÍ SOUTĚŽE
Příloha deníku Sport

Pravidelná čtyřstránková příloha v deníku Sport, 
vycházející jednou týdně v období září – duben a 
věnovaná nižším a mládežnickým soutěžím.

Magazín televize Sport 5

Hokejový magazín, vysílaný televizí Sport 5 a věnovaný 
nižším a mládežnickým soutěžím. Pilotní díly v závěru 
sezóny 2013/14, od sezóny 2014/15 pravidelný 
týdenní pořad, vysílaný od září.



CÍLE Z KONFERENCE 2012

MSLH 2015, MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Příprava mistrovství světa 2015 (Praha, Ostrava), 
využití získaných příjmů ve prospěch hokejového 
prostředí.

Obhajoba českých zájmů v probíhající hokejové 
globalizaci (nadnárodní soutěže, vztahy se 
zahraničními svazy a soutěžemi, úprava vztahů s 
NHL).



MSLH 2015 – PRAHA, OSTRAVA

Výkonný výbor
Prezident – Tomáš Král. Členové – Martin Urban (ČSLH), 

Hannes Ederer a Cornelia Ljunberg (IIHF), Bruno Marty 
a Thomas Oehninger (Infront). 

Organizační výbor
Prezident – Tomáš Král. Viceprezidenti – Petr Bříza, Aleš 

Pavlík, Martin Urban. Generální sekretářka – Markéta 
Štěrbová. 

Organizační výbory Praha a Ostrava
Předsedové – Petr Bříza (Praha), Aleš Pavlík (Ostrava).



MSLH 2015 – PRAHA, OSTRAVA
Smluvní zajištění MSLH 2015 – uzavřeny smlouvy s 

partnery a hlavními dodavateli (pořadatelská města, 
vlastníci arén, ticketing, marketing, reklama a 
propagace, ubytování a stravování, zprostředkování a 
správa pojištění…).

Dokončeno personální obsazení – v současné době se 
uzavírají pracovní dohody a smlouvy, probíhají nábory 
dobrovolníků.

Představen oficiální vizuál MSLH 2015, spuštěny profily 
MSLH 2015 na sociálních sítích. 



MSLH 2015 – PRAHA, OSTRAVA

Návštěvy, IIHF a Infront, Škoda Auto a televizních 
společností. Jednání s Policií ČR a Všeobecnou 
fakultní nemocnicí, jednání se sponzory MSLH 2015.

Příprava a spuštění oficiálních stránek MSLH 2015, 
spuštění profilů MSLH 2015 na sociálních sítích 
(Facebook, Twitter) v dalších jazycích.

Představení oficiálního maskota; reklamní a propagační 
kampaň (road show, billboardy) – podzim 2014.

Příprava cenové strategie, zahájení prodeje vstupenek –
listopad 2014.



MSLH 2015 – PRAHA, OSTRAVA

1. – 17. 5. 2015

Skupina A, O2 arena, Praha
Švédsko, Kanada, Česká republika, Švýcarsko, 

Lotyšsko, Francie, Německo, Rakousko.

Skupina B, ČEZ Aréna, Vítkovice
Finsko, Rusko, USA, Slovensko, Norsko, Bělorusko, 

Slovinsko, Dánsko.



MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Sjednání podmínek účasti člena ČSLH v KHL (HC Lev 

Praha).

Smlouva mezi NHL, IIHF a národními federacemi na 
období 2013-2020.

Přidělení pořadatelství a úspěšná organizace mistrovství 
světa žen 2014, divize IA, v Přerově.

Činnost zástupců ČSLH v komisích IIHF (M. Urban, P. 
Bříza, J. Špaček, P. Halas, J. Nohejl, J. Černý).

Aktivní účast na tvorbě nového mezinárodního 
kalendáře, umožňujícího vznik CHL (úpravy v itineráři 
Euro Hockey Tour a Euro Hockey Challenge). 



VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH

Prezident
Tomáš Král

Viceprezidenti
Petr Bříza, Aleš Pavlík, Miloslav Šeba

Členové
Otakar Černý, František Dvořák, Ctibor Jech, Karel 

Jankovič, Bedřich Ščerban, Ondřej Šebek, Milan Vacke

Generální sekretář
Martin Urban



ODBORNÉ KOMISE ČSLH

Arbitrážní komise

Brankářská komise

Disciplinární komise

Disciplinární komise TELH

Ekonomicko-marketingová 
komise

Komise mládeže

Komise NF Ivana Hlinky

Komise rozhodčích

Komise sledge hokeje

Komise ženského hokeje

Lékařská komise

Návrhová komise SSČH

Reprezentační komise

Smírčí komise

Sportovně-technická

Trenérsko-metodická

Veteránská komise



KVV ČSLH
Organizační součást ČSLH, zřízená na územním 

principu v souladu s členěním České republiky 
(sdruženy v poradním výboru ČSLH). 

Řízení krajských soutěží, žákovských lig a minihokeje, 
školení trenérů a rozhodčích, investiční programy 
ČUS a rozdělování dotací ČSLH, distribuce setů pro 
nejmenší hokejisty.

Výběr nejmladší reprezentace U16 na základě 
turnajů krajských výběrů a Zimních olympijských 
hry mládeže.



RÁMCOVÝ PROGRAM ČINNOSTI

Projekty, uvedené v předložené zprávě, představují 
rámcový program pro činnost výkonného výboru 
ČSLH rovněž v období 2014-2016.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Českého svazu ledního hokeje a PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. 

za období 2012 a 2013 

 

Vážený pane prezidente, vážení delegáti, milí hosté, 

 

dovolte, abych Vás seznámil s hospodařením Českého svazu ledního hokeje a jeho servisní 

dceřiné společnosti PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. za období let 2012 a 2013. 

 

Předkládané výsledky hospodaření obou subjektů jsou v souladu s účetními závěrkami 

ověřenými auditorem a zároveň v souladu s podanými daňovými přiznáními za roky 2012 a 

2013. 

 

ROK 2012 

 

ČSLH a PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. v roce 2012 hospodařily s náklady 274.659 tis. Kč, oproti 

tomu výnosy byly realizovány ve výši 287.733 tis. Kč. 

 

Hospodářský výsledek obou subjektů v roce 2012 činil plus 13.074 tis. Kč. 

 

ROK 2013 

 

V roce 2013 náklady obou subjektů představovaly částku ve výši 304.484 tis. Kč a výnosy 

činily 318.083 tis. Kč. 

 

Konsolidované hospodaření ČSLH a PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. skončilo v roce 2013 se ziskem 

13.599 tis. Kč. 

 

Z výše uvedených čísel jasně vyplývá, že ČSLH je po finanční stránce ve výborné kondici. 

V uplynulém období se dařilo zajistit dostatečné množství finančních prostředků tak, 

abychom mohli plnit hlavní úkoly vyplývající ze stanov, a to je především rozvoj ledního 

hokeje v České republice, řízení soutěží a zajištění reprezentace. 

 

Ve výnosech hrají hlavní roli příjmy z dotačních programů, a to především z veřejných zdrojů. 

V této oblasti se v rozpočtech v posledních dvou letech už promítají dotace získané na 

pořádání Mistrovství světa v Praze a Ostravě v roce 2015. Celkově dotace naplňují zhruba 

1/3 výnosové stránky rozpočtů. 

Dalším významným zdrojem jsou příjmy z reklam, v této oblasti bych rád zmínil především 

prodloužení smlouvy se společností BPA sport marketing, která nově potrvá do roku 2018. 
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Naproti tomu z nákladových položek rozpočtů vyplývá, že nejvíce prostředků je vynakládáno 

na program reprezentačních družstev. V posledních dvou letech to bylo vždy zhruba 100 mil. 

Kč. Další významnou položkou jsou dotace a příspěvky, které jsou směřovány do klubů 

především na rozvoj mládežnického hokeje, konkrétně na sportovní centra mládeže a 

hokejové akademie. Ročně to představuje zhruba 40 mil. Kč. Dále jsou z rozpočtů hrazeny 

náklady spojené s provozem, řízením soutěží nebo s organizováním mezinárodních turnajů, 

ať už se jedná o České hokejové hry u dospělých nebo MSJ 18 mužů i žen, které jsme 

organizovali v roce 2012.    

 

ROK 2014 a 2015 

 

V letošním roce ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. pracuje podle schváleného rozpočtu 

s plánovaným ziskem ve výši zhruba 2,8 mil. Kč. Plánované náklady činí 300.850 tis. Kč a 

výnosy 303.635 tis. Kč. Jedná se o rok olympijský, kdy nepořádáme České hokejové hry a 

naopak účast na olympiádě pro naše rozpočty znamená výnos zhruba ve výši 10 mil. Kč. 

Dalším novým příjmem jsou v letošním roce finanční prostředky z loterií určené na podporu 

mládežnického hokeje, jejichž výše se bude odvíjet podle realizovaných obratů sázkových 

společností, předběžný odhad činí zhruba 25 mil. Kč.  

Naproti tomu došlo ke změně sídla ČSLH a bylo nutné investovat do vybavení nových 

kancelářských prostor, a to i v souvislosti s pořádáním mistrovství světa v příštím roce. 

Významným faktorem pro rozpočty v letošním roce a hlavně potom v roce příštím je 

Mistrovství světa 2015, kdy v letošním roce počítáme s výnosy i s náklady ve výši 20 mil. Kč. 

Finanční výsledek mistrovství v příštím roce samozřejmě výrazně ovlivní celkové hospodaření 

obou subjektů. Zatím se pracuje s variantou plus 30 mil. Kč, detailní rozpočet by měl být 

hotov na podzim letošní roku. Na konečný hospodářský výsledek Mistrovství světa 2015 

bude mít největší vliv, kromě již získaných dotací z veřejných zdrojů, hlavně prodej 

vstupenek, který začne již koncem letošního roku. 

 

Závěrem mi dovolte, abych se v krátkosti zmínil o hospodaření Nadačního fondu Ivana 

Hlinky, který představuje významnou aktivitu v oblasti charitativní činnosti na poli podpory 

bývalých hráčů, činovníků a jejich rodin v sociálně obtížné životní situaci. V roce 2012 vykázal 

celkový objem obdržených darů 214 tis. Kč, poskytnuté příspěvky dosáhly výše 30 tis. Kč. 

V roce 2013 pak Nadační Fond obdržel od dárců 461 tis. Kč a poskytl příspěvky ve výši 170 

tis. Kč. Zůstatek na účtu k 10.6.2014 činí 1 362 tis. Kč.  

 

Děkuji za pozornost 

 

Otakar Černý 

předseda ekonomicko-marketingové komise 

Český svaz ledního hokeje 
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STANOVISKO DOZORČÍ RADY 

KE ZPRÁVĚ O HOSPODAŘENÍ 
ČSLH, PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. a Nadačního fondu Ivana Hlinky 

 

 

Pane prezidente, vážení delegáti, dámy a pánové, 

 

z pověření členů dozorčí rady a v souladu se Stanovami Českého svazu ledního hokeje mi 

dovolte, abych vás seznámil se zprávou dozorčí rady za období od poslední konference. 

 

Na volební konferenci v roce 2012, byla zvolena dozorčí rada v tomto složení: Jan Trunda, 

Jaroslav Částka, Pavel Schwarz, Karel Čapek, Jaroslav Veverka a Zdeněk Blažek. Zdeněk 

Blažek rezignoval z osobních důvodů na práci v dozorčí radě.  

 

Od minulé konference došlo v řízení a organizaci práce v Českém svazu ledního hokeje 

k mnoha změnám.  Vedení svazu se podařilo nejen stabilizovat ekonomickou situaci, ale díky 

marketingové smlouvě se společností BPA sport marketing a.s., úspěšnému jednání se 

sponzory a hlavně díky pochopení představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

se podařilo navýšit finanční prostředky, které pak mohly a také byly použity pro rozšíření 

práce sportovního úseku a následně na zajištění kvalitnějšího sportovního programu 

reprezentačních družstev mládeže, včetně rozšíření počtu akademií.  Zřízení a investování do 

akademií se svazu vrátilo nejen sportovními výsledky, ale i podstatným zlepšením studijních 

výsledků.  

 

Dozorčí rada v uplynulém období provedla dle svého plánu práce řadu kontrol. Ve spolupráci 

s ekonomicko-marketingovou komisí svazu jde o kontrolu a dodržování rozpočtu svazu a 

společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., o plnění jednotlivých kapitol rozpočtu a o projednání 

výsledků hospodaření obou subjektů a doporučení vedení svazu k jejímu přijetí. Členové 

dozorčí rady se zúčastňují jednání jednotlivých komisí svazu.  Dále se jedná o dodržování 

předpisů v oblasti mzdové a sociální, v oblasti hospodaření a evidenci materiálního 

zabezpečení reprezentačních výběrů. Samostatným bodem činnosti dozorčí rady je oblast 

použití a vyplácení dotací. Ve většině prováděných kontrol nebyly zjištěny nedostatky, na 

případné chyby nebo připomínky dozorčí rady, vedení svazu vždy reagovalo, problémy řešilo 

a zjednalo nápravu. Za tento přístup děkuji. Zápisy o provedených kontrolách jsou uloženy u 

předsedy dozorčí rady, nebo jsou součástí zápisů dozorčí rady.  

 

Jednou z činností Dozorčí rady je zastoupení ve vedení Nadačního fondu Ivana Hlinky, vedení 

Nadačního fondu Ivana Hlinky předkládá výkonnému výboru svazu návrhy na finanční pomoc 

při složitých životních, ale hlavně zdravotních situacích hráčů nebo funkcionářů svazu ledního 

hokeje. 
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Za uplynulé období bylo vyplaceno 232 tisíc Kč a na účtu Nadačního fondu Ivana Hlinky bylo 

k 10. červnu 2014 1 mil. 352 tis. Kč. 

 

Český svaz ledního hokeje v uplynulém období pořádal z pověření Mezinárodní hokejové 

federace několik významných sportovních akcí, které se podařilo zajistit jak po stránce 

organizační, tak po stránce ekonomické. Ta nejdůležitější a největší je před námi, konání 

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 v Praze a Ostravě. Vedení svazu a jmenovaný 

organizační výbor mistrovství světa velmi zodpovědně pracuje na přípravách mistrovství. 

Věřím, že díky pomoci celého hokejového hnutí na straně organizační a ekonomické pomoci 

Magistrátů měst Prahy, Ostravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude toto 

mistrovství, tak jako tomu bylo v minulosti úspěšné, a to nejen po stránce sportovní, ale i 

ekonomické, aby případný zisk mohl být použit pro další rozvoj hlavně mládežnického hokeje 

u nás. 

 

Na dnešní konferenci jste, vážení delegáti, vyslechli zprávu prezidenta svazu Tomáše Krále o 

činnosti svazu a společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. od minulé konference, zprávu o 

hospodaření přednesenou předsedou ekonomicko-marketingové komise, zprávu o 

hospodaření Nadačního fondu Ivana Hlinky, zprávu o úpravách řádů, které výkonný výbor 

v souladu se stanovami provedl od poslední konference. 

 

Dozorčí rada Českého svazu ledního hokeje, doporučuje delegátům dnešní konference tyto 

zprávy, které budou součástí usnesení, přijmout. 

 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za dosavadní práci, nejen svým kolegům, členům 

dozorčí rady, ale i za spolupráci s vedením svazu, se zaměstnanci svazu a s vedením 

jednotlivých krajů. 

 

Vážení delegáti, děkuji za pozornost 

 

 

 

Miroslav Rákosník 

předseda dozorčí rady 

Český svaz ledního hokeje 
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Zpráva arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje  

pro konferenci Českého svazu ledního hokeje 
konanou dne 14.6.2014 

 

 

Arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje pracovala v období od minulé konference 

Českého svazu ledního hokeje ve složení: 

 

Vladimír Balaš, předseda arbitrážní komise 

Pavel Hamerník, arbitr 

Josef Holub, arbitr 

Milan Polák, arbitr 

Petr Řezníček, arbitr 

Milan Štejr, arbitr 

Aleš Čeněk, arbitr 

 

Arbitrážní komise v uplynulém funkčním období pracovala v nezměněném složení. Během 

tohoto období se zabývala pouze několika podáními, z nichž většina byla postoupena jiným 

věcně příslušným orgánům ČSLH. V uplynulém období rozhodovala arbitrážní komise o sporu 

HC Trutnov versus výkonný výbor ČSLH, ve kterém svým rozhodnutím potvrdila rozhodnutí 

výkonného výboru o nezařazení HC Trutnov do soutěže II. ligy ČR pro sezonu 2012-2013. 

Toto rozhodnutí arbitrážní komise následně HC Trutnov napadl u obvodního soudu pro 

Prahu 8. Obvodní soud po projednání žaloby HC Trutnov potvrdil, správnost rozhodnutí 

arbitrážní komise a žalobu na ČSLH zamítl svým rozhodnutím z 19. září 2013 s tím, že žalobci 

uložil povinnost zaplatit žalovanému náklady řízení. 

 

V uvedeném období nedošlo k dalšímu rozšíření členů arbitrážní komise, došlo pouze k 

výměně jednoho z členů, který se pro vyšší pracovní zaneprázdnění nemohl plně věnovat 

práci pro komisi. Lze konstatovat, že v současném složení je arbitrážní komise personálně 

slušně obsazena a v případě nutnosti lze ustavit dva senáty a poměrně operativně 

rozhodovat případné spory. Situace v českém hokeji je relativně stabilizovaná a arbitrážní 

komise se s ohledem na kompetence svěřené jí v interních pravidlech řídících český hokej 

nemusela zabývat žádným jiným vážným problémem, než jen tím, který je popsán výše.  

 

Někteří členové arbitrážní komise se pravidelně zúčastňovali odborných konferencí a 

seminářů v oblasti sportovního práva, doma i v zahraničí publikovali odborné statě zabývající 

se vybranými otázkami sportovního práva a v neposlední řadě rozhodovali sportovní spory v 

rámci Rozhodčí komise ČOV. Stále platí, že členy arbitrážní komise lze využít jako konzultanty 

v některých právních otázkách, včetně otázek spojených se sportovním právem. 



 

2 

 

Předpokládáme, že jejich právní erudice může být takto využívána i v budoucnu, například 

při případné revizi statutárních a dalších předpisech ČSLH. 

 

Závěrem mohu zhodnotit uplynulé období činnosti arbitrážní komise Českého svazu ledního 

hokeje jako pracovně věcné a bezproblémové. 

    

 

 

 

Vladimír Balaš 

předseda arbitrážní komise 

Český svaz ledního hokeje 
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SOUHRN ZMĚN ŘÁDŮ ČSLH SCHVÁLENÝCH VÝKONNÝM 
VÝBOREM ČSLH OD MINULÉ KONFERENCE 

  
 
 (1) SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
 

Článek 203 
1. Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje Řídící orgán soutěže. Mezi základní 

podmínky účasti v soutěži patří: 
 

a) právo účasti v soutěži (čl. 208 až 213 SDŘ), 
 
b) územní příslušnost Klubu k Řídícímu orgánu soutěže; pokud se většina Klubů v nejvyšší krajské 

soutěži nedohodne na společné soutěži, KVV ČSLH umožní těmto Klubům start v nejvyšší soutěži 
jiných krajů, 

 
c) přihláška družstva Klubu do soutěže podaná v Řídícím orgánem soutěže stanoveném termínu a 

znění a se stanovenými přílohami (dále také jako „Přihláška “). 
 

Článek 211 
1. Klub může přenechat právo účasti v soutěži jinému Klubu. Toto právo nemůže Klub uplatnit v období od 

1. 1. do konce Sezóny. Za přenechání práva účasti v soutěži oznámené do 31.5. Sezóny uhradí Klub, 
který právo převzal, Řídícímu orgánu soutěže při přenechání: 
 

a) extraligy seniorů  500 000 Kč 
a)b) I. ligy  200 000 Kč 
b)c) II. ligy    50 000 Kč 
c)d) extraligy juniorů a staršího dorostu    50 000 Kč 
d)e) extraligy mladšího dorostu    25 000 Kč 
e)f) ligy juniorů a staršího dorostu    20 000 Kč 
f)g) ligy mladšího dorostu    10 000 Kč 
g)h) žákovské ligy      5 000 Kč 
h)i) ligy žen      5 000 Kč 
i)j) krajského přeboru dospělých      3 000 Kč 
j)k) krajského přeboru mládeže      1 000 Kč 
k)l) jiných soutěží      1 000 Kč 

 
Článek 224a  

VV ČSLH je oprávněn rozhodnout, že se ustanovení čl. 220 až 223 SDŘ nevztahují na Kluby, mající 
družstva "A" a "B" v rámci soutěží, které zároveň VV ČSLH určí. 

 
 
(2) REGISTRAČNÍ ŘÁD 

Článek 5 

Zrušení a obnova registrace 

1. Návrh na zrušení registrace podává písemně nebo na registračních stránkách ČSLH Klub, ve kterém je 
Hráč registrován, anebo písemně Hráč. 

 
2. Žádá-li o zrušení Hráč, podá písemnou žádost Klubu a kopii žádosti o zrušení spolu s podacím lístkem o 

zaslání Klubu zašle registračnímu oddělení ČSLH. Klub musí do 14 dnů dát písemné vyjádření na 
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registrační oddělení spolu s registračním průkazem. Pokud Klub nesplní předepsanou lhůtu 14 dnů, 
bude předán k disciplinárnímu potrestání a žádost bude posuzována, jako když Klub se žádostí souhlasí. 

 
3. Žádá-li o zrušení Klub, vyhotoví seznam Hráčů, u nichž žádá o zrušení registrace a odevzdá jej spolu s 

registračními průkazy registračnímu oddělení ČSLH. Seznam opatří razítkem a podpisem funkcionáře 
Klubu nebo na registračních stránkách ČSLH vyplní pro jednotlivé Hráče žádost o zrušení registrace a 
neprodleně odešle průkazy poštou na registrační oddělení ČSLH. Hráči oznámí poštou doporučeně, že 
mu ruší registraci. 

 
4. Poplatek za zrušení registrace je 50 Kč.  
 
5. Registrační oddělení projedná žádost o zrušení registrace a rozhodnutí oznámí písemně Hráči a Klubu.  
 
6. Při trvalém přestupu do zahraničního klubu se registrace zruší. Při hostování v zahraničním klubu 

provede registrační oddělení ČSLH záznam v registračním průkazu. 
 
7. Pokud družstvo dané věkové kategorie Klubu nevstoupí do druhé po sobě jdoucí sezóny, bude dle odst. 

1. čl. 6 Registračního řádu na žádost Hráče zrušena registrace i bez souhlasu mateřského Klubu. Žádost 
o zrušení registrace z tohoto důvodu však může být podána nejdříve 1.7. Sezóny a pro její posouzení je 
rozhodující stav v době jejího podání. Pro účely aplikace tohoto ustanovení se za soutěž dané věkové 
kategorie považuje též odpovídající zahraniční soutěž, které se mateřský Klub účastní se souhlasem 
ČSLH.  

 
 
(3) PŘESTUPNÍ ŘÁD MIMO KLUB Ů EXTRALIGY A I. LIGY 

 

Článek 6 
1. Registrační oddělení žádost o přestup neprojedná: 

 
a) byla-li podána mimo stanovená přestupní období, jimiž jsou: 

- u Hráčů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce žádné období, 
- u Hráčů uvedených pod písm. f) a g) tohoto odstavce období 1.5.-25.5. Sezóny,  
- u Hráčů v kategoriích dorostů a juniorů období 1.5.-31.10. a 1.1.-31.1. Sezóny, 
- 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, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 11. rok věku (pro Sezónu 

2012-2013 se jedná o ročník narození 2001), a mladších, 
  

f)e) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 12. rok věku (pro Sezónu 
2012-2013 se jedná o ročník narození 2000), bylo-li již v průběhu téže Sezóny do daného Klubu 
schváleno hostování/přestup dvěma Hráčům téhož ročníku narození, 

 
g)f) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku (pro Sezónu 

2012-2013 se jedná o ročník narození 1999), bylo-li již v průběhu téže Sezóny do daného Klubu 
schváleno hostování/přestup třem Hráčům téhož ročníku narození. 

 
2. Z přestupního poplatku bude odečteno 20 Kč na administrativní výlohy.  
 
3. Registrační oddělení 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 
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b) přes nesouhlas Mateřského klubu po předložení 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 
uvedených pod písm. f) a g) odst. 1. tohoto článku a mladších z jednoho Mateřského klubu přes jeho 
nesouhlas. 
 

4. V kategoriích dorostů a juniorů v období 1.1.-31.1. Sezóny může Hráč přestoupit pouze do Klubu, ze 
kterého v dané Sezóně přestoupil, 

 
5. Registrační oddělení žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její schválení dle odst. 3. 

tohoto článku.  
 

6. Smírčí komise: 
 

a) Smírčí komise (dále 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, 
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 ČSLH. 
 

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. 

 

Článek 7 
1. Registrační oddělení žádost o hostování neprojedná: 

 
a) byla-li podána mimo stanovená přestupní období, jimiž jsou: 

- u Hráčů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce žádné období, 
- u Hráčů uvedených pod písm. f) a g) tohoto odstavce období 1.5.-25.5. Sezóny,  
- u Hráčů v kategoriích dorostů a juniorů období 1.5.-31.10. a 1.1.-31.1. Sezóny, 
- 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, 
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e) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 11. rok věku (pro Sezónu 
2012-2013 se jedná o ročník narození 2001) nebo 10. rok věku (pro Sezónu 2012-2013 se jedná o 
ročník narození 2002), 

  
f)e) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 12. rok věku (pro Sezónu 

2012-2013 se jedná o ročník narození 2000), bylo-li již v průběhu téže Sezóny do daného Klubu 
schváleno hostování/přestup dvěma Hráčům téhož ročníku narození, 

 
g)f) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku (pro Sezónu 

2012-2013 se jedná o ročník narození 1999), bylo-li již v průběhu téže Sezóny do daného Klubu 
schváleno hostování/přestup třem Hráčům téhož ročníku narození. 

 
2. Řídící orgán soutěže Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 102. až 13. 

rok věku, je v rámci rozpisu příslušné soutěže oprávněn umožnit podat žádost o hostování uvedených 
Hráčů v období 1.6.-31.1. Sezóny s tím, že pro tento případ neplatí důvody k neprojednání žádosti o 
hostování uvedené pod písm. e), a f) a g) odst. 1. tohoto článku. Ostatní ustanovení tohoto přestupního 
řádu je však Řídící orgán soutěže povinen respektovat. 

 
2. Registrační oddělení 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; v období 1.1.-31.1. Sezóny může 
Hráč pouze ukončit hostování a vrátit se do Klubu, ze kterého v Sezóně odešel; 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 uvedených pod písm. e), f) a g) odst. 1. tohoto článku a Hráčů 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 

nástupuzahájení vzdělávání (o pokračování ve vzdělávání) Hráče v denní formě vzdělávání nav 
jinoué školue než základní, nacházející se nejméně 30 km od obce, v níž působí Mateřský klub, a 
současně buď přímo v obci, v níž působí Nový klub, nebo v její bezprostřední blízkosti (dále jako 
„Škola “), a to na dobu stanovenou na Tiskopisu 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 následujícího dne přeregistruje Hráče 
zpět do Mateřského klubu. 

 
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 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 nejdříve 
1.7. Sezóny a pro její posouzení je rozhodující stav v době jejího podání. 
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7. V případě hostování Hráče schváleného dle písm. b) odst. 3. tohoto článku je Hráč povinen vždy 

v období 10.10.-20.10. Sezóny a v období 10.1.-20.1. Sezóny doručit na registrační oddělení 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 na 
registrační oddělení v období 21.10.-31.10. Sezóny (v případě nesplnění povinnosti Hráče doručit na 
registrační oddělení Potvrzení Školy v období 10.10.-20.10. Sezóny), respektive v období 21.1.-31.1. 
Sezóny (v případě nesplnění povinnosti Hráče doručit na registrační oddělení Potvrzení Školy v období 
10.1.-20.1. Sezóny), hostování Hráče bez dalšího ke dni doručení žádosti Mateřského klubu o zrušení 
hostování na registrační oddělení registračním oddělením zrušeno. Žádost Mateřského klubu o zrušení 
hostování z důvodu uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce podanou mimo tam stanovená období 
či nedůvodně registrační oddělení neprojedná. 

 
8. Hostování nebo hostování mezi soutěžemi (střídavý start) nelze povolit, pokud by mělo skončit v období 

1.2.-29.4. Sezóny. 
  
 

Článek 9 
1. Základní tabulková hodnota odstupného bude stanovena každým rokem VV ČSLH.  
 
2. V případě přestupu je základní hodnota odstupného stanovena dle Mateřského klubu Hráče   
 

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       50 %  430 500 Kč 
(iv) krajská soutěž      20 %  172 200 Kč 
(v) okresní soutěž        5 %    43 000 Kč 
(vi) soutěže žen        5 %    43 000 Kč  

 
b) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 19. rok věku, a mladších: 

  Sezóna   Sezóna 
2012-2013 2013-2014 
 

(i) extraliga juniorů    1993-1994 1994-1995  500 000 Kč 
(ii) liga juniorů    1993-1994 1994-1995  350 000 Kč 
(iii)   krajská juniorská soutěž  1993-1994 1994-1995    50 000 Kč 
(iv)  okresní juniorská soutěž  1993-1994 1994-1995    15 000 Kč 
(v) extraliga staršího dorostu  1995-1996 1996-1997  300 000 Kč 
(vi) liga staršího dorostu   1995-1996 1996-1997  225 000 Kč 
(vii) extraliga mladšího dorostu  1997-1998 1998-1999  150 000 Kč 
(viii) liga mladšího dorostu   1997-1998 1998-1999  100 000 Kč 
(ix) krajská soutěž dorostu   1995-1998 1996-1999    35 000 Kč 
(x) okresní soutěž dorostu   1995-1998 1996-1999    10 000 Kč 
(xi) 8. třída (ŽL/liga SŽ)        1999      2000     80 000 Kč 
(xii) 7. třída (ŽL/liga SŽ)        2000      2001     70 000 Kč 
(xiii) 6. třída (ŽL/liga MŽ)        2001      2002     60 000 Kč 
(xiv) 5. třída (ŽL/liga MŽ)        2002      2003      50 000 Kč 
(xv) 4. třída          2003      2004      40 000 Kč 
(xvi) 3. třída          2004      2005    30 000 Kč 
(xvii) 2. třída          2005      2006    20 000 Kč 
(xviii) 1. třída          2006      2007    10 000 Kč 
(xix) krajská soutěž starších žáků  1999-2000 2000-2001     30 000 Kč 
(xx) krajská soutěž mladších žáků  2001-2002 2002-2003       25 000 Kč 
(xxi) okresní soutěž žáků   1999-2002 2000-2003           5 000 Kč 
(xxii) dívky a ženy             25 000 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. 
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4. V případě dohody mezi Mateřským klubem a Novým klubem o výši odstupného se ustanovení odstavce 
2. tohoto článku nepoužije.  

 
 
(4) PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO KLUBY EXTRALIGY A I. LIGY 
 

OBSAH 

 
ČÁST I. 
Úvodní ustanovení 
 
 
ČÁST II. 
Definice 
 
 
ČÁST III. 
Evidence Hhráčů 
 
 
ČÁST IV. 
Smluvní vztahy 
 
 
ČÁST V. 
Postoupení práv na Hhráče 
 
 
ČÁST VI. 
Ohlášení přestupu 
 
 
ČÁST VII. 
Smírčí komise 
 
 
ČÁST VIII. 
Zvláštní a závěrečná ustanovení 

  
ČÁST I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Pokud dojde k jednání mezi kluby spadající mezi I. a III. úsek ČSLH, je jednání řízeno dle přestupního řádu I. 
úseku.  
Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a Hostování Hráčů, pokud je 
alespoň jedním z klubů účastnících se přestupu či Hostování Hráče Klub nebo Klub Zahraniční soutěže. 
 

ČÁST II.  
DEFINICE POJMŮ 

„Liga“ 
Rozumí se profesionální soutěže seniorů v České republice (dále také jako „ČR“) v ledním hokeji řízené 
výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje (dále také jako „VV ČSLH“), a to extraliga seniorů (dále 
také jako „Extraliga “ nebo „ELH“) a I. liga seniorů (dále také jako „I. liga “). 
 
„Zahrani ční sout ěž“ 
Rozumí se profesionální zahraniční soutěž seniorů v ledním hokeji, které se účastní Klub Zahraniční soutěže 
se souhlasem Českého svazu ledního hokeje (dále také jako „ČSLH“). 

 
„Klub“ 
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Rozumí se právní subjekt, který se považuje za klub ve smyslu čl. 204 Soutěžního a disciplinárního řádu 
ČSLH (dále také jako „klubSD Ř“) a který se účastní Ligy. 
 
„Klub Zahrani ční sout ěže“ 
Rozumí se právní subjekt, který se považuje za Klub ve smyslu čl. 204 SDŘ klub, a který se se souhlasem 
ČSLH účastní Zahraniční soutěže. 
 
„Sezóna“ 
Rozumí se časový úsek od 1.5. do 30.4. roku následujícího. 
 
„Odehraná sezóna ”””” 
Rozumí se nejméně 30% účasti Hráče v Mistrovských utkáních dle oficiální statistiky Ligy. 
 
„Utkání ”””” 
Rozumí se veškerá utkání v ledním hokeji dle platných pravidel ledního hokeje (dále také jako „Pravidla 
ledního hokeje “) a předpisů a řádů ČSLH v platném znění.  
 
„Mistrovská utkání ”””” 
Rozumí se všechna Utkání zahrnutá v rozpisu/herním řádu Ligy. 
 
„Hrá čská smlouva ”””” 
Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem Ligy (dále také jako „Řídící 
orgán sout ěže“) a zpracovaný v souladu s platnými předpisy a zákony České republiky (dále také jako „ČR“) 
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. 
 
„Hrá č“ 
Rozumí se hráč ledního hokeje (dále také jako „hráč“) registrovaný v klubu, který (i) v roce, v němž začala 
příslušná Sezóna, dovršil či dovrší 20. rok věku, a starší, nebo (ii) mladší hráč, registrovaný v Klubu,  který 
má nebo měl s Klubem uzavřenou Hráčskou smlouvu a tato Hráčská smlouva je registrována Ředitelem Ligy. 
 
„Volný Hrá č s odstupným ”””” 
Hráč, za kterého je nový Klub po skončení jeho Hráčské smlouvy povinen zaplatit odstupné. 
 
„Cizinec ”””” 
Rozumí se cizí státní příslušník, pokud nepůsobil ve třech po sobě jdoucích Sezónách v soutěžích ČSLH. 
 
„Smlouva o postoupení Hrá čské smlouvy ”  (Příloha č. 2) 
Typizovaný smluvní vztah mezi kluby mající všechny právní náležitosti a upravující podmínky pro působení 
Hráče pod platnou Hráčskou smlouvou v jiném klubu. 
 
„Prohlášení o postoupení Hrá čské smlouvy ”  (Příloha č. 3) 
Typizovaný formulář, na základě „Smlouvy o postoupení Hráčské smlouvy” , potvrzený oběma kluby. Přestup 
nebo Hostování Hráče se v tomto případě realizuje na základě Ředitelem Ligy potvrzeného Prohlášení (dále 
také jako „Prohlášení “). 
 
„Ohlášení p řestupu a Ohlášení hostování ”  (Příloha č. 4 a 5) 
Ohlášení přestupu - typizovaný formulář, na základě kterého se realizuje přestup Hráče, kterému skončila 
platnost Hráčské smlouvy (dále také jako „Ohlášení p řestupu“) .  
Ohlášení hostování - typizovaný formulář, na základě kterého se realizuje Hostování Hráče, kterému 
skončila platnost Hráčské smlouvy (dále také jako „Ohlášení hostování “). 
 
„Hostování ”  
Rozumí se postoupení práv na Hráče (veškerých nebo s omezením) do jiného klubu na časově omezené 
období. 
 
„Ředitel Ligy ”  
Rozumí se jmenovaný profesionální pracovník pro Extraligu, tj. ředitel Extraligy (dále také jako „Ředitel 
Extraligy “ nebo „Ředitel ELH “), a pro I. ligu, tj. ředitel I. ligy (dále také jako „Ředitel I. ligy “). 
 
„Smír čí komise ”  
Nezávislý tříčlenný orgán, který dle stanovených zásad řeší s konečnou platností přestupy a Hostování 
Hráčů dle „Zásad pro stanovení výše odstupného.”  Kromě toho s konečnou platností posuzuje a řeší spory 
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mezi Klubem a Hráčem týkající se dodržování Hráčské smlouvy včetně jejího předčasného ukončení a mezi 
kluby týkající se podmínek dohodnutých ve „Smlouvě o postoupení Hráčské smlouvy.“  

 
„Doru čení”  
Rozumí se předání originálu dokumentů osobně proti potvrzené kopii, registrovanou poštou nebo faxem se 
zpětným potvrzením příjemcem.  
  
Článek 23 

Smluvní vztah uzavřený mezi Klubem a Hráčem formou předepsanou Řídícím orgánem soutěže může být 
na základě dohody mezi Klubem a Hráčem se přerušenuje (tzn., že se jeho platnost posouvá) po dobu 
působení Hráče v zahraničních soutěžích bez písemného souhlasu mateřského Klubu. 

 
Článek 28 

1. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start): 
 

a) Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) není možné povolit Hráčům uvedeným na soupisce Hráčů 
registrované Ředitelem Ligy (15+1), pokud není rozpisem/herním řádem soutěže stanoveno jinak, 
 

b) Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) mezi Extraligou a ostatními soutěžemi není možné rovněž 
u každého Hráče, který odehraje 26 utkání základní části Extraligy v příslušné sezóně, 

 
c) Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) z vyšší do nižší soutěže nebo z nižší do vyšší soutěže je 

omezeno počtem 26 utkání odehraných ve vyšší soutěži; po odehrání tohoto počtu utkání ve vyšší 
soutěži může Hráč pokračovat v příslušné Sezóně pouze v jednom klubu a soutěži, 
 

d) Hráč, který odehrál ve vyšší soutěži 26 a více utkání, může přestoupit do nižší soutěže do 31.1. 
Sezóny, ale bez možnosti povolení Hostování mezi soutěžemi (střídavého startu) do vyšší soutěže; 
po odehrání 26. utkání ve vyšší soutěži může Hráč pokračovat pouze v jednom klubu a v jedné 
soutěži., 

  
d)e) Po 15.2. Sezóny nesmí Hráč, který měl v dané Sezóně povoleno Hostování mezi soutěžemi 

(střídavý start), které neskončilo před 1.2. Sezóny, nastoupit k utkání v nižších soutěžích než ELH, 
pokud do 15.2. Sezóny včetně odehrál 26 a více utkání v ELH (do tohoto počtu utkání se 
započítávají též utkání odehraná ve výkonnostně odpovídající Zahraniční soutěži za Klub Zahraniční 
soutěže) anebo pokud po 15.2. Sezóny odehrál alespoň jedno utkání v ELH či ve výkonnostně 
odpovídající Zahraniční soutěži za Klub Zahraniční soutěže.    

 
Článek 29a 

1. Formulář „Ohlášení hostování“ se uplatňuje v případech, kdy Hráči skončila Hráčská smlouva v Klubu 
nebo kdy byla v souladu s jejími ustanoveními a dalšími články tohoto přestupního řádu předčasně 
ukončena.  
 

2. Hostování se v těchto případech uskuteční pouze po vzájemné dohodě obou klubů, a to na dobu, jež 
musí být uvedena na formuláři „Ohlášení hostování“. Souhlasu mateřského klubu k Hostování Hráče 
však v těchto případech není zapotřebí do soutěže věkové kategorie, ve které se mateřský klub soutěže 
neúčastní, s tím, že formulář „Ohlášení hostování“ lze podat k provedení evidenční změny nejdříve 1.7. 
Sezóny a pro její posouzení je rozhodující stav v době jejího podání. 

 
Článek 36 

1. Tento přestupní řád se v celém rozsahu vztahuje též na Kluby Zahraniční soutěže, není-li v tomto 
přestupním řádu stanoveno jinak. Pro účely tohoto přestupního řádu, s výjimkou ustanovení písm. a) až 
d) odst. 2. čl. II. Přílohy č. 1 „Zásady pro stanovení výše odstupného“, se za Ligu považuje i 
výkonnostně odpovídající (nejvyšší, druhá nejvyšší atd.) Zahraniční soutěž.  
 

2. Hráč, který působil v Klubu Zahraniční soutěže, se může zpět do soutěží ČSLH vrátit pouze do klubu, ze 
kterého do Klubu Zahraniční soutěže odešel, případně se souhlasem tohoto klubu do jiného klubu. 
Přestup Hráče uvedený v předchozí větě není, nedohodnou-li se dotčené kluby v konkrétním případě 
jinak, vázán na zaplacení jakéhokoliv odstupného.  
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3. V případě, že klub, ze kterého Hráč dle odst. 2. tohoto článku do Klubu Zahraniční soutěže odešel, 

v mezidobí zanikl bez právního nástupnictví, může se Hráč zaregistrovat v kterémkoliv klubu. 
  
3.4. Omezení vyplývající z věty první odst. 2. tohoto článku se nevztahují na Hostování mezi soutěžemi 

(střídavý start) dle čl. 28 tohoto přestupního řádu z Klubu Zahraniční soutěže. 

  
Článek 41 
Hostování nebo Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) nelze povolit, pokud by mělo skončit v době od 
1.2. do 29.4. Sezóny.  
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SOUHRN NÁVRHŮ NOVÝCH ZMĚN STANOV A ŘÁDŮ ČSLH 
DOPORUČENÝCH VÝKONNÝM VÝBOREM ČSLH KE SCHVÁLENÍ 

KONFERENCÍ ČSLH 14.6.2014 
  

 

(3) PŘESTUPNÍ ŘÁD MIMO KLUB Ů EXTRALIGY A I. LIGY 
 
Definice pojm ů 

„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 sout ěže“) 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 (dále také jako „ČSLH“). 
 
„Zahrani ční juniorská sout ěž“ 
Rozumí se zahraniční juniorská soutěž juniorů v ledním hokeji, které se účastní Klub Zahraniční soutěže se 
souhlasem Českého svazu ledního hokeje. 
 
„Klub Zahrani ční juniorské sout ěže“ 
Rozumí se klub, který se se souhlasem ČSLH účastní Zahraniční juniorské soutěže. 
 

Článek 6 
1. Registrační oddělení 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 Klubů Zahraniční 
juniorské soutěže, 
- u ostatních Hráčů a Hráčů v kategorii juniorů Klubů Zahraniční juniorské soutěže 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, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 12. rok věku (pro Sezónu 2012-
2013 se jedná o ročník narození 2000), bylo-li již v průběhu téže Sezóny do daného Klubu schváleno 
hostování/přestup dvěma Hráčům téhož ročníku narození, 

 
f) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku (pro Sezónu 2012-

2013 se jedná o ročník narození 1999), bylo-li již v průběhu téže Sezóny do daného Klubu schváleno 
hostování/přestup třem Hráčům téhož ročníku narození., 

f)g) u Hráčů v kategorii juniorů, kteří žádají o přestup „z“ nebo „do“ Klubu Zahraniční juniorské soutěže 
v období od 1.11. do 31.12. Sezóny, nesouhlasí-li s přestupem Mateřský klub. 
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2. Z přestupního poplatku bude odečteno 20 Kč na administrativní výlohy.  
 
3. Registrační oddělení 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) přes nesouhlas Mateřského klubu po předložení 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 
uvedených pod písm. f) odst. 1. tohoto článku a mladších z jednoho Mateřského klubu přes jeho 
nesouhlas. 
 

4. 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 ustanovení se netýká kategorie juniorů Klubů Zahraniční juniorské 
soutěže. 

 
5. Registrační oddělení žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její schválení dle odst. 3. 

tohoto článku.  
 

6. Smírčí komise: 
 

a) Smírčí komise (dále 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, 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 ČSLH. 
 

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. 

 
 

Článek 7 
1. Registrační oddělení žádost o hostování neprojedná: 

 
a) byla-li podána mimo stanovená přestupní období, jimiž jsou: 
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- u Hráčů v kategoriích dorostů a juniorů období 1.5.-31.10. a 1.1.-31.1. Sezóny, mimo kategorie juniorů 
Klubů Zahraniční juniorské soutěže, 
- u ostatních Hráčů a Hráčů v kategorii juniorů Klubů Zahraniční juniorské soutěže 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, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 12. rok věku (pro Sezónu 2012-
2013 se jedná o ročník narození 2000), bylo-li již v průběhu téže Sezóny do daného Klubu schváleno 
hostování/přestup dvěma Hráčům téhož ročníku narození, 

 
f) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku (pro Sezónu 2012-

2013 se jedná o ročník narození 1999), bylo-li již v průběhu téže Sezóny do daného Klubu schváleno 
hostování/přestup třem Hráčům téhož ročníku narození., 

f)g) u Hráčů v kategorii juniorů, kteří žádají o hostování „z“ nebo „do“ Klubu Zahraniční juniorské soutěže 
v období od 1.11. do 31.1., nesouhlasí-li s hostováním Mateřský klub. 

 
2. Řídící orgán soutěže Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 12. až 13. rok 

věku, je v rámci rozpisu příslušné soutěže oprávněn umožnit podat žádost o hostování uvedených Hráčů 
v období 1.6.-31.1. Sezóny s tím, že pro tento případ neplatí důvody k neprojednání žádosti o hostování 
uvedené pod písm. e) a f) odst. 1. tohoto článku. Ostatní ustanovení tohoto přestupního řádu je však Řídící 
orgán soutěže povinen respektovat. 

 
3. Registrační oddělení 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; v kategorii juniorů Klubů Zahraniční 
juniorské soutěže v období 1.5.-31.1. Sezóny. vV období 1.1.-31.1. Sezóny může Hráč pouze 
ukončit hostování a vrátit se do Klubu, ze kterého v Sezóně odešel;. Předcházející věta neplatí pro 
Hráče, kteří přechází „z“ nebo „do“ kategorie juniorů Klubu Zahraniční juniorské soutěže. pPokud 
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 uvedených pod písm. f) odst. 1. tohoto článku 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 buď přímo v obci, v níž 
působí Nový klub, nebo v její bezprostřední blízkosti (dále jako „Škola “), a to na dobu stanovenou na 
Tiskopisu 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 
následujícího dne přeregistruje Hráče zpět do Mateřského klubu. 

VV ČSLH doporu čuje schválit výše uvedené zm ěny.  
 



  

Český svaz ledního hokeje z.s. 

STANOVY 

Schváleno konferencí ČSLH dne 164.6.20124 
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ČÁST I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
 

Článek 1 
Název, sídlo a postavení 

 
1. Český svaz ledního hokeje z.s. je občanským sdruženímspolkem vytvořeným na principu 

dobrovolnosti a demokratických zásadách. Je organizátorem a představitelem ledního 
hokeje v České republice (ČR). 

 
2. Svaz působí pod názvem: Český svaz ledního hokeje z.s. a používá zkratku ČSLH (dále 

jen ČSLH). 
 
3. ČSLH je samostatnou, nepolitickou organizací. Svou činnost vyvíjí na základě a v rámci 

ústavy ČR a platných zákonů. ČSLH dodržuje přísnou politickou, rasovou a náboženskou 
neutralitu. 

 
4. ČSLH je právnickou osobou a je ve smyslu platných předpisů registrován státní správou 
ČRzapsán ve spolkovém rejstříku. 

 
5. ČSLH je zakládajícím členem Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) a zúčastňuje se 

aktivně všech jejích činností, včetně členství v jejích orgánech. 
 
6. ČSLH se může dále sdružovat a vstupovat za vzájemně výhodných podmínek do 

smluvních vztahů s jinými organizacemi. Rozhodovat o vstupu do takovýchto organizací 
nebo výstupu z nich přísluší výkonnému výboru ČSLH. O výstupu z  ČSTVČeské unie 
sportu (ČUS) a IIHF rozhoduje výhradně konference ČSLH. 

 
7. Sídloem ČSLH je v Praze ha 8, Prvního pluku 621/8a, PSČ 186 00. 
 
8. Změna názvu nebo sídla je možná pouze usnesením konference ČSLH. 

 
 

Článek 2 
Předmět činnosti 

 
1. Předmětem činnosti ČSLH je organizovat, řídit, propagovat lední hokej v ČR za účelem 

jeho soustavného rozvoje, propagace a přípravy kvalitní reprezentace. 
 
2. Při zajišťování předmětu činnosti plní ČSLH tyto hlavní úkoly: 

a) organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje dle platných stanov, předpisů 
a nařízení ČSLH sportovní činnost v ledním hokeji na území ČR, 

b) zabezpečuje rozvoj českého ledního hokeje a jeho reprezentaci, zpracovává pro tyto 
potřeby poznatky oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje výchovu 
a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků, 

c) zastupuje zájmy českého ledního hokeje, svých členů v jednání se státními orgány 
a jinými organizacemi, 

d) organizuje a řídí soutěže v ledním hokeji na území ČR. Za tímto účelem zřizuje 
pracovní orgány s vymezením působnosti a delegací pravomocí potřebných k zajištění 
činnosti dané oblasti, 
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e) podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své 
činnosti, reprezentace ČR a přípravy na ni a k částečnému zajištění prostředků na 
činnost pro členy ČSLH, 

f) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných 
prostředků na zabezpečení své činnosti, 

g) vydává předpisy a řády s celostátní působností, jimiž jsou především soutěžní, 
přestupní a disciplinární řád dle oblastí působnosti, registrační řád a další, 

h) zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev, 
i) zastupuje Mezinárodní federaci ledního hokeje na území ČR a jedná se zahraničními 

národními svazy ledního hokeje a případně jinými zahraničními organizacemi. 
 
 

Článek 3 
Soulad stanov ČSLH a závaznost usnesení 

 
1. Stanovy členů sdružených v rámci ČSLH musí být v zásadním souladu s těmito stanovami. 
 
2. Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgánů ČSLH vydaná v rámci jejich pravomoci 

a kompetence jsou pro všechny členy ČSLH závazná. 
 
 

ČÁST II. 
ČLENSTVÍ 

 
 

Článek 4 
Členství v ČSLH 

 
1. Členy ČSLH se mohou stát fyzické osoby a osoby právnické nebo oddíly a kluby ledního 

hokeje a sledge hokeje, mající provozování ledního hokeje nebo sledge hokeje v předmětu 
své činnosti. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor ČSLH na základě přihlášky a to 
individuálně, přímo nebo prostřednictvím sdružení (zájmových, regionálních a jiných). 

 
2. Přijetím za člena zůstává nedotčena jeho případná právní subjektivitaosobnost, právo 

samostatně jednat, organizovat svoji vlastní činnost a dále se sdružovat či vstupovat do 
jiných vztahů. 

 
3. Přímé individuální členství fyzických osob v ČSLH je možné, pokud takový jednotlivec 

podá písemnou přihlášku do výkonného výboru ČSLH. Členství těchto členů může upravit 
výkonný výbor zvláštní směrnicí. 

 
4. Konference ČSLH může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily 

o český hokej. Čestní členové mají právo účasti na konferenci s hlasem poradním. 
 
5. Členství v ČSLH zaniká: 

a) vystoupením, 
b) odnětím členství výkonným výborem ČSLH pro hrubé nebo opakované porušení 
členských povinností, 

c) ukončením hokejové činnosti nebo právním zánikem člena, 
d) úmrtím člena - fyzické osoby. 
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Článek 5 
Práva a povinnosti řádných členů 

 
1. Členové ČSLH v souladu s článkem 2 těchto stanov především: 

a) pečují o rozvoj a propagaci ledního hokeje v ČR, zejména pak o jeho přitažlivost 
a rozšiřování mezi mládeží, zastupují zájmy ledního hokeje při jednáních se státními 
orgány a jinými organizacemi v rámci své působnosti, 

b) v souladu s organizační strukturou ČSLH a rozsahem kompetencí stanovených výkon-
ným výborem se podílí na tvorbě předpisů a řádů výlučně pro oblast své vymezené 
působnosti v rámci ČSLH, 

c) zodpovídají za svou činnost v souladu se stanovami ČSLH, řídí a rozhodují v oblasti 
své působnosti, 

d) zajišťují činnost svých celků v souladu se zájmy českého hokeje a jeho reprezentace, 
e) řídí se platnými předpisy a řády ČSLH včetně směrnic a rozhodnutí výkonného výboru 
ČSLH. 

 
 

ČÁST III. 
ORGÁNY ČSLH 

 
 

Článek 6 
Struktura orgánů 

 
1. Orgány ČSLH jsou: 

- konference ČSLH, 
- výkonný výbor ČSLH, 
- dozorčí rada ČSLH, 
- odborné komise ČSLH a poradní výbor ČSLH, 
- krajské výkonné výbory ČSLH, 
- krajské dozorčí rady ČSLH, 
- okresní výkonné výbory ČSLH, 
- okresní dozorčí rady ČSLH, 
- arbitrážní komise ČSLH. 

 
2. Orgány jsou vytvářeny v souladu s hlavním předmětem své činnosti, a to na základě 

profesionálních a odborných hledisek pro její řízení, organizování a koordinaci. 
 
 

Článek 7 
Konference ČSLH 

 
1. Nejvyšším orgánem je konference ČSLH, kterou svolává jedenkrát za dva roky výkonný 

výbor. Den, místo konání, program jednání a klíč k volbě delegátů určí a oznámí výkonný 
výbor dva měsíce předem a písemně o tom uvědomí členy ČSLH. 

 
2. Delegáti s hlasem rozhodujícím jsou: prezident a viceprezidenti výkonného výboru ČSLH, 

předseda dozorčí rady ČSLH a zástupci členů ČSLH a sdružení dle klíče stanoveného 
výkonným výborem ČSLH. 
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3. Konference se dále zúčastňují předsedové odborných komisí ČSLH, generální sekretář, 
dozorčí rada a arbitrážní komise. Pokud neobdrželi hlas rozhodující, účastní se s hlasem 
poradním stejně jako čestní členové ČSLH či čestní prezidenti ČSLH. 

 
4. Konference je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna dvoutřetinová většina 

delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 
5. Konferenci řídí prezident ČSLH nebo viceprezident, případně pověřený člen výkonného 

výboru ČSLH. 
 
 

Článek 8 
Příprava konference ČSLH 

 
Návrhy na členství ČSLH v mezinárodních organizacích nebo návrhy na vystoupení z nich 
musí být členy ČSLH zaslány výkonnému výboru 40 dnů před dnem konání konference 
ČSLH. Výkonný výbor zajistí jejich doručení včetně vlastních návrhů delegátům konference 
ČSLH. Návrhy podané po tomto termínu nebudou konferencí projednány. 

 
 

Článek 9 
Pravomoc a působnost konference ČSLH 

 
1. Konference ČSLH má v rámci působnosti ČSLH pravomoc volební, normotvornou, 

rozhodovací a kontrolní. 
 
2. Hlavní úkoly konference jsou především: 

a) projednat zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH, včetně zprávy o hospodaření, 
dozorčí rady ČSLH a arbitrážní komise ČSLH v uplynulém období, 

b) schvalovat změny a doplňky stanov ČSLH a dalších společných předpisů a norem 
ČSLH, 

c) projednat a schválit rámcový program činnosti ČSLH na další období, 
d) projednat a schválit rámcový návrh hospodaření na příští období, 
e) volit na čtyřleté období prezidenta ČSLH, členy výkonného výboru ČSLH navržené 

jednotlivými členy a krajskými výkonnými výbory ČSLH, předsedu dozorčí rady a její 
členy a předsedu arbitrážní komise, 

f) schválit udělení čestného členství ČSLH, 
g) schválit udělení titulu čestného prezidenta ČSLH. 

 
3. Konference ČSLH postupuje při výkonu těchto funkcí dle schváleného jednacího a voleb-

ního řádu, jehož návrh zpracuje výkonný výbor ČSLH a doručí delegátům konference před 
jejím zahájením. 

 
 

Článek 10 
Mimořádná konference ČSLH 

 
1. Mimořádná konference musí být svolána, jestliže o to požádá: 

- písemně dvoutřetinová většina řádných členů ČSLH, 
- výkonný výbor ČSLH svým usnesením. 
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2. Výkonný výbor ČSLH je povinen svolat mimořádnou konferenci do dvou měsíců ode dne, 
kdy vznikla jedna z výše uvedených eventualit. 

 
 

Článek 11 
Výkonný výbor ČSLH 

 
Výkonný výbor ČSLH je statutárním orgánem ČSLH a je volen konferencí ČSLH dle stanov 
ČSLH. 

 
1. Výkonný výbor ČSLH je složen z  prezidenta a deseti členů s tím, že šest členů je voleno 

do výkonného výboru ze zástupců vrcholového hokeje a čtyři členové jsou voleni do 
výkonného výboru ze zástupců výkonnostního hokeje. Vrcholovým hokejem se rozumí 
extraliga mužů a 1I. liga mužů ČR a výkonnostním hokejem se rozumí všechny ostatní 
soutěže ČSLH.  

 
2. Strukturu výkonného výboru schválí a volbu viceprezidentů provede nově zvolený 

výkonný výbor ČSLH na svém prvním zasedání bezprostředně po svém zvolení 
konferencí ČSLH, a to s paritním zastoupením viceprezidentů z oblasti vrcholového 
a výkonnostního hokeje. 

 
3. Každý člen výkonného výboru ČSLH je pověřen řízením odborného úseku činnosti ČSLH 

v členění dle schválené struktury výkonného výboru ČSLH. 
 
4. Výkonný výbor ČSLH je mezi konferencemi orgánem ČSLH s plnými kompetencemi pro 
řízení jeho činnosti v plném rozsahu a v souladu se stanovami ČSLH. 

 
5. Výkonný výbor ČSLH zřizuje dle potřeb a možností odborný profesionální sekretariát, 

stanoví rozsah jeho působnosti a jmenuje generálního sekretáře ČSLH. 
 
6. Výkonný výbor ČSLH schvaluje delegáty a jmenuje zástupce na akce pořádané 

Mezinárodní hokejovou federací, navrhuje zástupce do jejích orgánů a komisí včetně 
návrhu na jejich případné odvolání. 

 
7. Prezidentovi ČSLH náleží finanční odměna ve výši, která umožní, aby se mohl 

plnohodnotně věnovat funkci a z ní vyplývajícím povinnostem v plném rozsahu. Výši této 
odměny schvaluje výkonný výbor ČSLH. 

 
8. Výkonný výbor ČSLH vykonává funkci valné hromady v obchodních společnostech, ve 

kterých je ČSLH jediným společníkem. 
 
 

Článek 12 
Práva a povinnosti členů výkonného výboru ČSLH 

 
1. Členové výkonného výboru ČSLH jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu 
českého ledního hokeje a s ohledem na jeho zájmy a společenskou vážnost. Členové 
výkonného výboru ČSLH mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění 
úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce. 

 
2. Členové jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na práci výkonného 

výboru ČSLH. Jsou odpovědni za výsledky na svěřeném odborném úseku činnosti. 
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3. V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČSLH a zásadami práce výkonného 
výboru ČSLH, stejně jako v případě pasivního přístupu k výkonu funkce ve výkonném 
výboru ČSLH, může být příslušný člen bez výjimky odvolán z funkce. Opodstatněnost 
návrhu na odvolání projednává výkonný výbor ČSLH na svém nejbližším zasedání po 
doručení návrhu a jeho dokladování. K odvolání je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny 
všech členů výkonného výboru ČSLH. Důvody odvolání budou sděleny na nejbližší 
konferenci ČSLH. 

 
4. V případě ukončení činnosti ve výkonném výboru ČSLH některého z jeho členů, navrhne 

kooptaci nového člena viceprezident zodpovědný za příslušnou oblast činnosti výkonného 
výboru, z něhož byl odstupující člen. Kooptace je možná v maximálním počtu dvou členů 
z jednotlivých oblastí. 

 
 

Článek 13 
Jednání výkonného výboru ČSLH 

 
1. Schůze výkonného výboru ČSLH svolává prezident prostřednictvím sekretariátu ČSLH 

dle potřeby, nejméně však desetkrát v kalendářním roce. 
 
2. Výkonný výbor ČSLH musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. 
 
3. Jednání výkonného výboru ČSLH je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny 
členů. Při přijímání usnesení usilují členové výkonného výboru ČSLH o dohodu.  
Nedojde-li k dohodě, rozhodne o usnesení hlasování. Přijat je návrh, pro který hlasuje 
nadpoloviční většina všech členů výkonného výboru ČSLH. V případě rovnosti hlasů 
rozhodne hlas prezidenta. 

 
4. Výkonný výbor ČSLH může dle potřeby na své zasedání přizvat předsedy a členy 

odborných komisí, profesionální pracovníky sekretariátu ČSLH, funkcionáře a hosty dle 
povahy projednávaných otázek s právem poradního hlasu. 

 
 

Článek 14 
Odborné komise a poradní výbor ČSLH 

 
1. ČSLH pro zajištění činnosti v rámci své struktury a řízení jejích jednotlivých oblastí 

a odborných úseků zřizuje odborné komise. 
 
2. Počet a funkce potřebných komisí stanoví výkonný výbor ČSLH, který rovněž jmenuje 

jejich předsedy a členy navržené viceprezidentem příslušné oblasti, v jehož působnosti 
komise pracuje.  

 
3. Poradní výbor ČSLH se skládá ze zástupců krajských výkonných výborů ČSLH (KVV). 

 
4. Schůze poradního výboru svolává viceprezident výkonného výboru ČSLH pro 

výkonnostní hokej prostřednictvím sekretariátu ČSLH dle potřeby, nejvýše však desetkrát 
v kalendářním roce. 

 
5. Poradní výbor může dle potřeby na své zasedání přizvat hosty dle povahy projednávaných 

otázek. 
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Článek 15 
Dozorčí rada ČSLH 

 
1. Dozorčí rada ČSLH je stálým orgánem mezi konferencemi ČSLH provádějícím nezávislý 

dozor nad majetkovým a finančním hospodařením ČSLH i nad dodržováním stanov ČSLH 
a obecně platných norem. Je složena z odborníků volených konferencí ČSLH na dobu čtyř 
let. Dozorčí rada ČSLH má nejvýše sedm členů v zastoupení: 

- předseda, 
- tři členové pro oblast vrcholového hokeje, 
- tři členové pro oblast výkonnostního hokeje. 

Může vykonávat svoji funkci, pokud počet jejích členů neklesne pod pět. Pokud počet 
členů dozorčí rady ČSLH klesne pod stanovený počet, tento počet dozorčí rada doplní na 
potřebný stav kooptací, která podléhá schválení nejbližší konferenci ČSLH. 
Členy dozorčí rady ČSLH může odvolat jen konference ČSLH. Dozorčí rada ČSLH volí 
ze svého středu místopředsedu dozorčí rady ČSLH. Dozorčí rada ČSLH jedná na základě 
svého jednacího řádu, který schválila. 

 
2. Hlavní úkoly dozorčí rady ČSLH jsou: 

- Podrobné odborné projednání a sestavení písemného stanoviska k roční bilanci, 
roční účetní uzávěrce ČSLH a souvisejícím dokladům předloženým dozorčí radě 
ČSLH výkonným výborem ČSLH. 

- Podrobné odborné projednání a sestavení písemného stanoviska k návrhu rozpočtu 
ČSLH na příští rok. 

- Provádění průběžných kontrol hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
ČSLH, dodržování stanov ČSLH a obecně platných norem. 

- Provádění kontroly hospodaření oddílů a klubů při čerpání finančních prostředků 
poskytnutých jako účelová dotace ČSLH. 

 
3. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady ČSLH se mohou zúčastnit zasedání výkonného 

výboru ČSLH s hlasem poradním. Dozorčí radě ČSLH musí být pro výkon její funkce 
poskytnuty výkonnými výbory na všech úrovních, sekretariátem a členy ČSLH všechny 
potřebné doklady a informace v rozsahu přesně vymezeného předmětu kontroly. 

 
4. Dozorčí rada ČSLH má právo požadovat písemné vyjádření výkonného výboru ČSLH ke 

svým stanoviskům, připomínkám a zjištěním, které je výkonný výbor ČSLH povinen 
projednat na svém nejbližším zasedání po doručení do 30-ti dnů. 

 
 

Článek 16 
Arbitrážní řízení 

 
1. Spory vzniklé mezi členy ČSLH, případně spory mezi členy a orgány ČSLH, jejichž 

rozhodování není upraveno žádným předpisem ČSLH, a které se nepodaří vyřešit smírem, 
jakož i odvolání k rozhodnutí k tomu určeným orgánům ČSLH se řeší arbitrážním řízením. 

 
2. Arbitrážní řízení provádí arbitrážní komise ČSLH, která je složena ze sedmi odborníků 

znalých odvětví ledního hokeje, předpisů ledního hokeje a právních norem souvisejících se 
sportem. Předseda arbitrážní komise je volen konferencí a dalších šest členů je jmenováno 
výkonným výborem ČSLH na návrh předsedy arbitrážní komise. Předseda arbitrážní 
komise se může zúčastnit zasedání výkonného výboru ČSLH s hlasem poradním. 
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3. Proti rozhodnutí arbitrážní komise ČSLH není možné odvolání. Nerespektování 
rozhodnutí arbitrážní komise ČSLH znamená vyloučení příslušného subjektu z ČSLH. 
Návrh na vyloučení předloží arbitrážní komise ČSLH výkonnému výboru ČSLH ke 
schválení. 

 
 

Článek 17 
Sekretariát ČSLH 

 
1. Sekretariát ČSLH je profesionálním odborně kvalifikovaným pracovištěm, které zřizuje 

výkonný výbor ČSLH k trvalému zabezpečování rozhodnutí orgánů ČSLH 
a k zabezpečování všech operativních a praktických potřeb řízení. 

 
2. Práce sekretariátu řídí generální sekretář, kterého jmenuje výkonný výbor ČSLH. 

Generální sekretář je ve své činnosti odpovědný výkonnému výboru ČSLH a je povinen 
zúčastňovat se jeho jednání s právem poradního hlasu. 

 
3. Pravomoc a působnost sekretariátu stanoví výkonný výbor ČSLH organizačním řádem. 

 
 

Článek 18 
Územní orgány ledního hokeje 

 
1. Na území účelově zřízených krajů působí krajský výkonný výbor, který je volen na čtyři 

roky delegáty krajské konference ČSLH. 
 

- Krajská konference se řídí obdobnými principy jako konference ČSLH. 
- Krajský výkonný výbor je složen z předsedy a 6-tišesti členů s tím, že volbu 

místopředsedy provede nově zvolený KVV na svém prvním zasedání 
bezprostředně po svém zvolení. 

- V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČSLH, stejně jako v případě 
pasivního výkonu funkce v KVV, může být příslušný člen bez výjimky odvolán 
z funkce. K odvolání je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů KVV. 

- V případě ukončení činnosti v KVV některého z jeho členů, rozhodne o kooptaci 
KVV. 

- Jednání KVV je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Při 
hlasování je přijat návrh, pro který hlasuje nadpoloviční většina všech členů KVV. 

- Každý člen KVV je pověřen řízením odborné komise a je jeho pravomocí si k sobě 
navrhnout její členy. Složení komise jako celek pak schvaluje KVV. 

- Krajská dozorčí rada je stálým orgánem mezi krajskými konferencemi provádějící 
nezávislý dozor nad majetkovým a finančním hospodařením KVV i nad 
dodržováním stanov ČSLH a obecně platných norem. Je složena z odborníků 
volených krajskou konferencí na dobu čtyř let. Krajská dozorčí rada se skládá 
z předsedy a dvou členů. Hlavní úkoly krajské dozorčí rady jsou totožné s hlavními 
úkoly dozorčí rady ČSLH uvedené v bodech 2-4 článku 15, a to v rozsahu krajské 
působnosti. 

- Pro upřesnění dalších zde neuvedených skutečností se práce KVV i odborných 
komisí řídí statutem KVV schváleným VV ČSLH. 
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2. Na území účelově zřízených okresů působí okresní výkonný výbor (OVV), který je volen 
na čtyři roky delegáty okresní konference ČSLH. 

 
- Okresní konference se řídí obdobnými principy jako konference ČSLH. 
- Okresní výkonný výbor je složen z předsedy a dvou nebo čtyř členů s tím, že volbu 

místopředsedy provede nově zvolený OVV na svém prvním zasedání 
bezprostředně po svém zvolení. 

- V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČSLH, stejně jako v případě 
pasivního výkonu funkce v OVV, může být příslušný člen bez výjimky odvolán 
z funkce. K odvolání je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů OVV. 

- V případě ukončení činnosti v OVV některého z jeho členů, rozhodne o kooptaci 
OVV. 

- Jednání OVV je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Při 
hlasování je přijat návrh, pro který hlasuje nadpoloviční většina všech členů OVV. 

- Každý člen OVV je pověřen řízením odborné komise a je jeho pravomocí si k sobě 
navrhnout její členy. Složení komise jako celek pak schvaluje OVV. 

- Okresní dozorčí rada je stálým orgánem mezi okresními konferencemi provádějící 
nezávislý dozor nad majetkovým a finančním hospodařením OVV i nad 
dodržováním stanov ČSLH a obecně platných norem. Komise je složena 
z předsedy a dvou členů, kteří jsou voleni okresní konferencí. 

- Pro upřesnění dalších zde neuvedených skutečností se práce OVV i odborných 
komisí řídí statutem OVV schváleným KVV ČSLH. 

 
 

ČÁST IV. 
PRÁVNÍ SUBJEKTIVITAOSOBNOST  A HOSPODAŘENÍ ČSLH 

 
 

Článek 19 
Právní subjektivitaosobnost 

 
1. ČSLH je právnickou osobou charakteru občanského sdruženíspolku s vlastní právní 

subjektivitouosobností na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování 
občanů. 

 
2. Jménem ČSLH jedná výkonný výbor ČSLH, který navenek zastupuje prezident ČSLH, 

viceprezidenti, generální sekretář, případně jiný pověřený člen výkonného výboru 
v rozsahu zmocnění. 

 
3. K podpisování dokumentů, písemností a listin za ČSLH je oprávněn prezident ČSLH, 

viceprezidenti a generální sekretář. 
 
4. Výkonný výbor ČSLH stanovuje rozsah podpisového práva dalších členů výkonného 

výboru ČSLH a profesionálních pracovníků sekretariátu. 
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Článek 20 
Majetek ČSLH a zdroje příjmů 

 
1. Majetek ČSLH tvoří hmotný majetek, pohledávky, majetková práva a smluvně vázaný 

duševní a fyzický potenciál. 
 
2. Zdrojem příjmů ČSLH jsou: 

a) příjmy z činnosti reprezentačních mužstev ČR doma a v zahraničí, 
b) příjmy ze získaných státních dotací, příp. dotací od jiných organizací a ústředních 

zdrojů, 
c) příjmy z hospodářských aktivit ČSLH, 
d) příjmy z poplatků, postihů a z odvodů, 
e) příjmy z reklamních a sponzorských smluv, 
f) dary, 
g) úvěry poskytnuté bankou, 
h) úroky z uloženého kapitálu a termínovaných vkladů, 
i) výnosy z podílnictví v jiných organizacích, 
j) jiné příjmy. 

 
 

Článek 21 
Finanční hospodaření 

 
1. ČSLH hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Zásady finančního 

hospodaření upravuje zvláštní předpis schválený konferencí ČSLH. 
 
2. ČSLH pracuje dle zásady vyrovnaného rozpočtu. Pouze v nutných případech pro řešení 

„přechodně nepříznivé“ ekonomické situace ČSLH může výkonný výbor ČSLH použít 
bankovní úvěr. 

 
3. ČSLH zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. Sestavuje 

a předkládá daňová přiznání a účetní evidence stanovené pro právnické osoby registrované 
Ministerstvem vnitra ČR. 

 
 

Článek 22 
Zájmová sdružení 

 
1. V rámci ČSLH mohou vyvíjet činnost zájmová sdružení, která mohou hájit zájmy členů 
ČSLH, okresních svazů, rozhodčích, trenérů, hráčů, popř. dalších zájmových skupin. 

 
2. Tato sdružení mohou mít svoji vlastní právní subjektivituosobnost. Jejich vztahy 

k orgánům ČSLH upravují samostatné vzájemné smlouvy či dohody. 

 
 

ČÁST V. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Závazný výklad řádů, předpisů a zvláštních nařízení provádí výkonný výbor ČSLH. 
2. Tyto stanovy nabyly platnost schválením na konferenci ČSLH konané dne 164.6.20124. 



 

1 
 

USNESENÍ KONFERENCE  

ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

ze dne 14.6.2014 
   

Konference Českého svazu ledního hokeje (dále jako „ČSLH“): 

 

1. Schvaluje: 

a) rámcový program činnosti ČSLH a rámcový návrh hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY CZ., 
s.r.o. na příští období jak bylo uvedeno ve zprávě o činnosti výkonného výboru ČSLH a ve 
zprávě o hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY CZ., s.r.o. za období od minulé konference do 
dnešního dne, 

b) výsledky hospodaření Nadačního fondu Ivana Hlinky za minulé období, 

c) změny řádů ČSLH provedené od poslední konference výkonným výborem ČSLH 
v předloženém znění, 

d) navržené změny Stanov a řádů ČSLH, 

e) aby výkonný výbor ČSLH (i) se nadále plně věnoval hospodaření svazu i PRO-HOCKEY Cz., 
s.r.o., (ii) pravidelně předkládal stav a výsledky hospodaření dozorčí radě ČSLH/PRO-
HOCKEY Cz., s.r.o. a (iii) při svých jednáních pravidelně projednával aktuální stav ekonomiky 
ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., 

f) aby výkonný výbor ČSLH pokračoval v provedení revize platných Stanov řádů ČSLH tak, aby 
si vzájemně jednotlivé články neodporovaly, aby odpovídaly současným obecně platným 
právním předpisům a byly jednotné pro celý ČSLH. 

 

2. Bere na vědomí: 

a) zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH od minulé konference, 

b) zprávu o hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. za období od minulé konference, 

c) stanovisko dozorčí rady ČSLH, 

d) zprávu arbitrážní komise ČSLH. 

 

3. Ukládá výkonnému výboru ČSLH: 

a) projednat připomínky a doporučení přednesené konferencí ČSLH, a ty zapracovat do plánu 
práce výkonného výboru ČSLH, 

b) zabezpečit přípravu reprezentačních družstev České republiky, 

c) řídit a organizovat domácí mistrovské soutěže ve všech věkových a výkonnostních 
kategoriích,  
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d) pokračovat v nastaveném trendu rozvoje ledního hokeje, zvláště v oblasti mládeže ve 
spojení se vzděláváním, 

e) nadále pracovat na zkvalitnění Stanov a řádů ČSLH, 

f) organizačně zajistit Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji v roce 2015 v Praze a Ostravě 
s cílem co nejlepšího ekonomického výsledku mistrovství.  

 

4. Ukládá společnosti PRO-HOCKEY,CZ s.r.o.: 

Naplňovat finanční rozpočet ČSLH prostřednictvím reklamních, marketingových a televizních 
práv ČSLH. 

 

5. Vyslovuje: 

a) poděkování hráčům, trenérům a členům realizačních týmů všech reprezentací České 
republiky, 

b) poděkování hráčům, profesionálním i dobrovolným trenérům, rozhodčím a funkcionářům 
za jejich práci ve prospěch rozvoje českého hokeje. 

 


