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ČÁST I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

  

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“). 

 

„Zahraniční soutěž“ 

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“ 

Rozumí se právní subjekt, který se považuje za klub ve smyslu čl. 204 Soutěžního a disciplinárního 

řádu ČSLH (dále také jako „klub“) a který se účastní Ligy. 

 

„Klub Zahraniční soutěže“ 

Rozumí se klub, 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. 

 

„Hráčská smlouva” 
Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem Ligy (dále také jako „Řídící 

orgán soutěže“) 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. 
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„Hráč“ 

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, který má nebo 

měl s Klubem uzavřenou Hráčskou smlouvu a tato Hráčská smlouva je registrována Ředitelem Ligy. 

 

„Volný Hráč 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 Hráčské 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 Hráčské 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 přestupu 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 přestupu“).  

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“). 

 

„Smírčí 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 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.“  

 

„Doručení” 

Rozumí se předání originálu dokumentů osobně proti potvrzené kopii, registrovanou poštou nebo 

faxem se zpětným potvrzením příjemcem.  
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ČÁST III.  

EVIDENCE HRÁČŮ 

Základní ustanovení 

Článek 1 

Hráči, kteří nastupují v utkáních Ligy, musí být evidováni Řídícím orgánem soutěže a registračním 

oddělením ČSLH dle následujících ustanovení. 

 

Článek 2 

Evidencí se rozumí způsob sledování smluvní vázanosti Hráče ke Klubu v čase a oprávněnosti jeho 

startu za Klub. 

 

Článek 3 

K dokladování totožnosti Hráče se vystavuje spolu se základní evidencí hráčský průkaz. 

 

Článek 4 

Požádá-li o zaevidování hráč přicházející ze zahraničí, vyžádá si Ředitel Ligy platnou transferkartu, 

vyplněnou a potvrzenou dle předpisů Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“), pokud 

to předpisy IIHF vyžadují.  

            

Systém evidence 

Článek 5 

Hráčský průkaz vystavuje registrační oddělení ČSLH po předložení následujících podkladů: 

 

a)  evidenčního lístku Hráče, 

b)  fotografie o velikosti 4,5x3,5 cm odpovídající věku Hráče, není-li v elektronické databázi. 

 

Článek 6 

Hráčský průkaz je vlastnictvím ČSLH. 

 

Článek 7 

V hráčském průkazu je vedle fotografie Hráče uvedeno jeho jméno, příjmení, rodné číslo. Za hráčské 

průkazy jsou považovány i platné registrační průkazy, přičemž na klubovou příslušnost na nich 

uvedenou, se nebere zřetel. 

 

Článek 8 

Za správnost a platnost údajů uvedených v evidenci zodpovídá Klub, s nímž má Hráč uzavřenou 

Hráčskou smlouvu.             

 

Článek 9 

Pohyb Hráče mezi kluby je evidován na základě doručeného „Prohlášení o postoupení Hráčské 

smlouvy“ nebo „Ohlášení přestupu“ nebo „Ohlášení hostování“.  
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Článek 10 

Hráč je oprávněn nastoupit k utkání po potvrzení „Prohlášení“ nebo „Ohlášení přestupu“ nebo 

„Ohlášení hostování“ Ředitelem Ligy. Toto potvrzení doručí Ředitel Ligy bez zbytečného odkladu 

novému klubu a registračnímu oddělení ČSLH. V případě pohybu Hráčů mezi Ligami musí 

„Prohlášení“, „Ohlášení přestupu“, příp. „Ohlášení hostování“ potvrdit Ředitel Extraligy a současně 

Ředitel I. ligy. 

 

Článek 11 

Evidenční změnu oznámí Ředitel Ligy rovněž registračnímu oddělení ČSLH, které ji zaznamená do 

centrální evidence ČSLH.  

 

Článek 12 

Podkladem pro provedení evidenční změny a její potvrzení je některý z následujících smluvních 

dokumentů:             

 

a) Prohlášení o postoupení Hráčské smlouvy, 

b) Ohlášení přestupu, 

c) Ohlášení hostování, 

d) transferkarta IIHF, jedná-li se o Hráče přicházejícího ze zahraničí, a pokud to předpisy IIHF 

vyžadují.  

 

Článek 13 

Kontrolu oprávněnosti startu Hráče za Klub v Mistrovských utkáních provádí Ředitel Ligy.  

      

Evidenční poplatky 

Článek 14 

a) Hráčský průkaz        5 000 Kč, 

b) evidování změny klubové příslušnosti v centrální evidenci ČSLH     200 Kč. 

 

Závěrečná ustanovení    

Článek 15 

Spory o evidenci Hráčů řeší Řídící orgán soutěže, případně Smírčí komise ČSLH. 

 

Článek 16 

Výklad ustanovení, změny a doplňky provádí VV ČSLH. 

 

 

ČÁST IV.  

SMLUVNÍ VZTAHY 

Článek 17 

Smluvní vztahy uzavírají smluvní strany za účelem změn v působení Hráčů v klubech. Do těchto 

vztahů vstupují mezi sebou navzájem kluby, disponující vlastnictvím práv na Hráče nebo s Hráčem 

samotným. 
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Článek 18 

Smluvní vztahy se uzavírají formou obchodní smlouvy, jejíž základní vzor byl schválen Řídícím 

orgánem soutěže a je v souladu s platnými předpisy a zákony ČR (Příloha č. 2). 

 

Článek 19 

Smluvní strany jsou povinny při uzavření Smlouvy o postoupení Hráčské smlouvy vyplnit Prohlášení, 

které je nedílnou součástí smlouvy a které se musí doručit dle čl. 9 tohoto přestupního řádu Řediteli 

Ligy jako podklad pro povolení startu Hráče za nový Klub.        

  

Článek 20 

Po dobu trvání smluvního vztahu má Klub, vlastnící práva na Hráče právo tato využívat v plném 

rozsahu, případně je dále postupovat v rámci soutěží ČSLH jiným klubům, jestliže smlouva a/nebo 

tento přestupní řád nestanoví jinak (srov. např. čl. 40 tohoto přestupního řádu).  

 

Článek 21 

V případech, kdy nedojde k dohodě mezi kluby o odstupném za Hráče, který není vázán Hráčskou 

smlouvou, ale je registrován v klubu, může klub požádat o rozhodnutí sporu Smírčí komisi. 

 

Článek 22 

Ředitel Ligy sdělí na základě požadavku statutárního zástupce Klubu, kterým Hráčům ostatních Klubů 

končí smlouva mezi 31.3. až 31.8. příslušného roku. 

 

Článek 23 

Smluvní vztah uzavřený mezi Klubem a Hráčem formou předepsanou Řídícím orgánem soutěže může 

být na základě dohody mezi Klubem a Hráčem přerušen po dobu působení Hráče v zahraničních 

soutěžích. 

 

 

ČÁST V.  

POSTOUPENÍ PRÁV NA HRÁČE 

Článek 24 

Postoupení práv na Hráče mezi smluvními stranami se realizuje samostatnou smlouvou a dle jejího 

rozsahu se klasifikuje jako: 

    

a) přestup, 

b) Hostování. 

Článek 25 

Smluvní vztahy je možno uzavírat v době od 1.5. roku do 31.1. roku následujícího Sezóny. Nejsou-li 

smluvní vztahy dle tohoto přestupního řádu do 10.2. Sezóny realizovány na registračním oddělení 

ČSLH, pozbývají platnosti. 
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Článek 26 

Přestup Hráče se uskuteční: 

 

a) po vzájemné dohodě smluvních stran, 

b) po rozhodnutí Smírčí komise v případech, které jí přísluší k řešení. 

 

Článek 27 

Hostování se uskuteční pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, nejdéle však po dobu trvání platné 

Hráčské smlouvy; tímto ustanovením není nijak dotčen čl. 29a tohoto přestupního řádu. 

 

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, 

 

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) a nebo pokud po 15.2. Sezóny odehrál alespoň jedno utkání v ELH či ve 

výkonnostně odpovídající Zahraniční soutěži za Klub Zahraniční soutěže.    

      

2. Tato omezení dle písm. a) až d) odst. 1. tohoto článku se nevztahují na Hráče, kteří v roce, v němž 

začala příslušná Sezóna, dovršili či dovrší 22. rok věku, a mladší. 

 

3. V případě ukončení Hostování mezi soutěžemi (střídavého startu) podle tohoto článku tohoto 

přestupního řádu se dále Hráče žádné omezení uvedené ve zmíněném článku netýkají. 

 

 

ČÁST VI. 

OHLÁŠENÍ PŘESTUPU A OHLÁŠENÍ HOSTOVÁNÍ 

Článek 29a 
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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.    

 

Článek 29b 

Formulář „Ohlášení přestupu“ 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. 

 

Článek 30 

Nedojde-li mezi klubem, kde je Hráč registrován, a klubem, kam chce Hráč přestoupit k dohodě o 

finančních podmínkách přestupu, bude spor na podnět zájemce o Hráče projednán u Smírčí komise a 

přestup probíhá dle následujících ustanovení: 

 

a) dnem podpisu smlouvy mezi Hráčem a kupujícím klubem vzniká novému klubu povinnost 

dohodnout s prodávajícím klubem platební kalendář odstupného; v případě, že se kluby na 

tomto nedohodnou, musí nový klub uhradit částku určenou Smírčí komisí do 30 dnů po podpisu 

smlouvy mezi Hráčem a novým klubem; Hráč nesmí před podpisem smlouvy v novém klubu 

působit; Hráč nesmí před uhrazením částky stanovené Smírčí komisí v novém klubu působit, 

 

b) v případě, že smlouva mezi kluby bude obsahovat jakoukoliv dohodu, např. platební kalendář 

apod., o převodu práv na dobu neurčitou či určitou, je celý přestup uzavřen a Ředitel Ligy jej 

zaregistruje, 

 

c) kupující klub po podepsání smlouvy s Hráčem přebírá veškeré nároky vůči mateřskému klubu a 

Hráči plynoucí ze smlouvy, a to i v případě zranění, úmrtí apod., 

 

d) Hráč může podepsat novou Hráčskou smlouvu jen v době, kdy není pod smlouvou u klubu, pro 

který vykonával svoji hokejovou činnost, 

 

e) Hráč a kluby musí plně respektovat všechny podepsané smlouvy a dohody. 

 

 

ČÁST VII.  

SMÍRČÍ KOMISE 

Článek 31 

1. Smírčí komise (dále také jako „SK“) je nezávislý tříčlenný orgán složený ze zástupců ČSLH a 

advokátní kanceláře. Tyto subjekty delegují své zástupce do SK. Smírčí komise zasedá podle 

potřeby, 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 
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dokumentaci k projednávanému návrhu. SK svá rozhodnutí vydává písemně. Jednání SK svolává 

její předseda, který vyrozumí ostatní účastníky řízení. 

 

2. Smírčí komise zejména: 

 

a) dle „Zásad pro stanovení výše odstupného“ stanovuje výši odstupného za Hráče, kterému 

vypršela smlouva, kde nedošlo k dohodě klubů, 

 

b) řeší spory týkající se platnosti Hráčských smluv, jejich dodržování a plnění, 

 

c) řeší spory mezi kluby, kdy nebyla dodržena dohoda o podmínkách přestupu či Hostování Hráče. 

   

3. Rozhodnutí SK je konečné a v ČSLH proti němu není odvolání. 

 

Článek 32 

1. V případě nerespektování rozhodnutí SK vyvodí Řídící orgán soutěže či jeho disciplinární komise 

nebo činovník vůči klubu nebo jednotlivci sankce.  

 

2. V případě, kdy rozhodnutí SK nerespektuje jednotlivec, se může jednat o finanční pokutu, 

zastavení činnosti.  

 

3. 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 klubů, zastavení činnosti klubu, vyloučení Klubu 

z Ligy, případně vyloučení z ČSLH. Návrh na vyloučení předkládá SK ČSLH. 

 

Článek 33 

1. Poplatky za realizaci přestupů a Hostování: 

  

a) přestup, Hostování (změna v evidenci ČSLH)    200 Kč, 

b) návrh na smírčí řízení     5 000 Kč.  

 

2. Úhrada poplatku na smírčí řízení se považuje za splnění povinnosti úhrady poplatku za realizaci 

přestupu či Hostování. 

 

Článek 34 

Přestup nebo Hostování hráčů v zahraničí se řídí příslušnými ustanoveními řádů IIHF. Souhlas 

k potvrzení transferkarty na předepsaném formuláři předloží Řediteli Ligy vlastník práv na Hráče po 

dobu trvání transferu v zahraničí. O době trvání zahraničního transferu provede registrační oddělení 

ČSLH záznam o Hráči do centrální evidence ČSLH.  

 

 

ČÁST VIII.  

ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zvláštní ustanovení 
 

Článek 35 
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Klubu nemůže být zaregistrována jakákoliv nová Hráčská smlouva s novým Hráčem nebo jakýkoliv 

další přestup nebo Hostování, pokud jiným klubům prokazatelně dluží za předchozí uskutečněné 

přestupy či Hostování. Klub nesmí postoupit práva na Hráče, za jehož přestup či Hostování jinému 

klubu dluží. 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

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.  

 

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. 

 

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 36a 

1. Hráči bez ohledu na jejich věk (tedy i mládežnických kategorií), kterým skončila profesionální 

Hráčská smlouva nebo ji ještě, či už z věkových či jiných důvodů neměli a odešli po 1.7.1998 do 

zahraničí, a to bez ohledu na to, zda na limitovaný či nelimitovaný transfer, se mohou zpět do 

soutěží ČSLH vrátit pouze do klubu, ze kterého do zahraničí odešli, případně se souhlasem tohoto 

klubu do jiného klubu. 

 

2. V případě, že mateřský klub Hráče v době jeho zahraničního působení zanikl bez právního 

nástupnictví, může se Hráč zaregistrovat v kterémkoliv klubu. 

 

Článek 36b 

1. Hráči uvedení v čl. 36a tohoto přestupního řádu, kteří se chtějí účastnit Zahraniční soutěže za Klub 

Zahraniční soutěže, mohou do Klubu Zahraniční soutěže přestoupit nebo v Klubu Zahraniční 

soutěže hostovat jedině z klubu, ze kterého do zahraničí odešli, případně se souhlasem tohoto 

klubu i přímo z klubu zahraničního.  

 

2. V případě, že klub, ze kterého Hráč uvedený v čl. 36a tohoto přestupního řádu do zahraničí odešel, 

v době zahraničního působení Hráče zanikl bez právního nástupnictví, může se Hráč zaregistrovat 

v kterémkoliv Klubu Zahraniční soutěže. 
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Článek 37 

Veškeré změny v evidenci Hráčů (přestup, hostování) se provádí výhradně na základě jednotných 

formulářů („Prohlášení“ - Příloha č. 3, „Ohlášení přestupu“ - Příloha č. 4 a „Ohlášení hostování“ - 

Příloha č. 5 tohoto přestupního řádu). 

 

Článek 38 

Tento přestupní řád je platný pro všechny Kluby a Kluby Zahraniční soutěže. Navazuje na právní 

ustanovení Hráčské smlouvy, Smlouvy o postoupení Hráčské smlouvy, Prohlášení, Ohlášení přestupu a 

Ohlášení hostování. 

 

 

Článek 39 

Tento „Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy“ byl schválen konferencí ČSLH dne 16.6.2012 

s platností a účinností od 16.6.2012 a případně následně měněn či doplňován VV ČSLH. Jeho nedílnou 

součástí jsou Přílohy č. 1 až 5 tohoto přestupního řádu.  

 

Článek 40 

V případě realizace přestupu, Hostování nebo Hostování mezi soutěžemi (střídavého startu) dle tohoto 

přestupního řádu je jakákoliv další změna klubové příslušnosti Hráče možná nejdříve za 30 dní včetně. 

Jako první den se počítá den potvrzení přestupu, Hostování nebo Hostování mezi soutěžemi 

(střídavého startu) a 30. den je poslední den povoleného přestupu, Hostování nebo Hostování mezi 

soutěžemi (střídavého startu). 

 

Článek 41 

 

Hostování nebo Hostování mezi soutěžemi (střídavý start) nelze povolit, pokud by mělo skončit v době 

od 1.2. do 29.4. Sezóny.



Příloha č. 1 

ZÁSADY PRO STANOVENÍ VÝŠE ODSTUPNÉHO 
 

I. 

Základní ustanovení 

1.  Smírčí komise postupuje v rámci ustanovení těchto zásad a dle svého uvážení, na základě 

odborných znalostí a zkušeností z oblasti hokejového trhu. 

 

2.  Smírčí komise se dle těchto zásad zabývá pouze případy, které jí vymezuje Přestupní řád pro kluby 

extraligy a I. ligy.  

 

II. 

Odstupné za Hráče při přestupu 

1. Základní hodnota Hráče: 

 do 20 let  802 000 Kč 

  21 861 000 Kč 

  22 937 650 Kč 

  23-27 1 016 400 Kč 

  28 937 650 Kč 

  29 861 000 Kč 

  30 842 700 Kč 

  31-33 721 350 Kč 

  34 a více 314 000 Kč 

 

Základní hodnota Hráče může být na základě rozhodnutí Řídícího orgánu soutěže upravena vždy 

před začátkem přestupního termínu pro novou Sezónu o inflační  koeficient vyhlášený Českým 

statistickým úřadem k 1.1. příslušného roku, kdy Sezóna zahajuje. 

 

2. Koeficienty pro navýšení základní hodnoty Hráče: 

a) počet odehraných sezón v Lize, 

b) počet startů v Lize, 

c) umístění v bodování Hráčů mužstva v předchozí Sezóně (góly, asistence, +/- body), 

d) umístění v bodování Hráčů Ligy v předchozí Sezóně (góly, asistence, +/- body), 

e) počet reprezentačních startů za seniorskou reprezentaci celkem, 

f) draft, juniorská reprezentace - pouze u Hráčů do 22 let, zahraniční angažmá v předchozí 

Sezóně v nejvyšší soutěži účastníka Mistrovství světa skupiny A, 

g) zdravotní stav (chronická a dlouhodobá zranění).  

  

 Všechny koeficienty se vyjadřují bodově v rozmezí 0 až 20 bodů.  

 

 Koeficienty se nevztahují na  Hráče nad 34 let. 

 

 Koeficienty 2a) - 2e) se stanovují na základě údajů dle oficiálních statistik vydaných nebo        

 uznaných ČSLH. Koeficienty 2b) - 2d) se vztahují pouze na Hráče Extraligy. Koeficienty 2f) a 

 2g) posuzuje SK dle předložených materiálů. 

  

Základní hodnota Hráče může být navýšena maximálně o 140 %. 



  

    

3. Stanovení hodnoty koeficientů:   

 

ad a) počet Odehraných sezón v Lize:      Koeficient (%) 

0        0 

1        4 

2        8 

3      10 

4      15 

5 a více     20 

 

           ad b) počet startů v Lize:        Koeficient (%) 

               0        0 

méně než   20          4 

méně než   40        8 

méně než   70      10 

méně než 100      15 

       100 a více       20 

 

           ad c) umístění v bodování Hráčů mužstva v uplynulé sezóně: 

                         Koeficient (%) 

Brankář č. 1     20 

č. 2     10 

č. 3       5 

      Pořadí se stanoví dle počtu odchytaných minut v sezóně. 
            

    Koeficient (%) 

Obránce 1.-2. místo    20 

3.-4. místo    15 

5.-6. místo    10 

    7. místo a níže     5 
 

      Koeficient (%) 

       Útočník   1.-4. místo    20 

     5.-8. místo    15 

   9.-12. místo    10 

     l3. místo a níže     5 

 

     ad d) umístění v bodování v Lize: 

                              Koeficient (%) 

Brankář   1.-3. místo    30 

  4.-6. místo     25 

7.-10. místo    20 

    11. místo a níže     2 
 

                               Koeficient (%) 

Obránce     1.-5. místo    30 

     6.-10. místo    25 

11.-15. místo     16 

16.-20. místo    14 

21.-30. místo    12 

31.-40. místo      8 

41.-50. místo      4 



  

    

                    Koeficient (%) 

Útočník   1.-9. místo    30 

10.-19. místo    25 

20.-29. místo    14 

30.-39. místo    10 

40.-49. místo      8 

50.-75. místo      4 

 

          ad e) počet reprezentačních startů Hráče v seniorských výběrech „A“: 

          Koeficient (%) 

  1        1 

  2        2 

     3          3 

  4        4 

  5        5 

  6        6 

  7        7 

  8        8 

  9        9 

10      10 

11      11 

12      12 

13      13 

14      14 

15      15 

15 a více     20 

Start Hráče za „B“ tým má v počtu startů hodnotu 50 % startů v „A“ týmu. 

 

          ad f), g) SK přidělí dle průkaznosti předložených materiálů a na základě znalosti  hokejového  

    trhu.    

 

4. Odstupné za přestup Hráče staršího 16 let: 

 

a)  u Hráče Extraligy - platné tabulkové hodnoty vydané VV ČSLH, 

b)  u Hráče I. ligy - tabulková hodnota ve výši ........................ 75% 

c)  u Hráče II. ligy - základní tabulková hodnota ve výši ........ 50% 

d)  u Hráče krajských soutěží - zákl. tab. hodnota ve výši ....... 20% 

e)  u Hráče okresních soutěží - zákl. tab. hodnota ve výši .......   5%. 

 

5.  U reprezentantů, kteří na posledním mistrovství světa odehráli 5 a více utkání (u brankářů 3 a více) 

se celkově vypočítaná hodnota odstupného za Hráče zvyšuje o 10 %.     

 

  



Příloha č. 2 

SMLOUVA  O  POSTOUPENÍ  HRÁČSKÉ  SMLOUVY 

kterou dnešního dne měsíce a roku v souladu s čl. 18 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy 

uzavírají 

 

I. Strany 

 

1.1. Klub…............................................................................................. IČ:.......................................... 

             

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

(dále jako „Postupitel“) na straně jedné 

a 

 

1.2. Klub................................................................................................. IČ: ......................................... 

 

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

(dále jako „Postupník“) na straně druhé 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Postupitel prohlašuje, že je na základě hráčské smlouvy ze dne ................................................... 

uzavřené podle předpisů Českého svazu ledního hokeje vlastníkem práv a nositelem povinností  

 

vůči hráči ..........................................................................., datum narození .................................  

 

         bytem ........................................................................ a že veškerá svá práva a povinnosti vůči 

  

        hráči ...................................................... z uvedené hráčské smlouvy postupuje Postupníkovi. 

        

2.2. Postupník výslovně prohlašuje, že je s výše uvedenou skutečností seznámen a přebírá na sebe 

 veškerá práva a povinnosti vyplývající z hráčské smlouvy s hráčem ........................................... 

 

2.3.   Postupník se zavazuje za splnění předmětu této smlouvy zaplatit částku Kč …............................ 

(slovy: .................................................). Tato částka je splatná takto: ........................................... 

 

III. Ustanovení závěrečná 

3.1.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze stran 

        obdrží po jednom. 

3.2.  Strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé svobodné vůle a na důkaz toho 

        připojují své podpisy. 

3.3.  Zvláštní ujednání: 

 

 

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

 

 

 

 

...........................................................                                    .......................................................... 

                 Postupník                                                                                   Postupitel 



Příloha č. 3 

Český svaz ledního hokeje               Extraliga ledního hokeje 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                Sezóna 2012/2013 

                   P R O H L Á Š E N Í 

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

 
ke smlouvě o postoupení hráčské smlouvy uzavřené  

 

dne ................................................................... 

 

Klub - vlastník: ................................................................. tímto potvrzuje, že postoupil 

 

práva na hráče:                                                  

 

JMÉNO: .........................................................   

 

smlouva od – do: ................................................................................................................ 

 

do klubu ..................................................................................... (dále jako „Nabyvatel“) 

 

v rozsahu: 

 

přestup ........................................................................ 

 

hostování .................................................................... 

 

na dobu .............................................................................................................................. 

 

Práva byla postoupena v plném rozsahu/s omezením ......................................................... 

 

............................................................................................................................................ 

 
 

 

..........................................................                      ........................................................... 
 Podpis oprávněného zástupce vlastníka,                        Podpis oprávněného zástupce Nabyvatele, 

     datum :                                                                                        datum: 

 _____________________________________________________________________ 

 

Změna byla zaevidována dne ......................................... a k tomuto datu je hráč oprávněn  

nastoupit za nový klub.  

 

                                                                             ..................................................... 
                                                                    Ředitel ELH / Ředitel I. ligy 
 

Poznámka: Zaevidováno bude pouze úplně vyplněné prohlášení.

Identifikační č. hráče: 



Příloha č. 4 

Český svaz ledního hokeje               Extraliga ledního hokeje 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                  Sezóna 2012/2013 

 

 

                    O H L Á Š E N Í    P Ř E S T U P U 

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

 

 

Hráč                                                                                   

 

JMÉNO: ......................................................... 

 

smlouva v klubu ................................................... do: ........................................................ 

 

 

tímto hlásí  přestup do klubu: ............................................................................................. 

 

 

................................                                                      ....................................................... 

         Datum                                                                                    Podpis hráče 

_______________________________________________________________________ 

 

Klub............................................................, do kterého hráč přestupuje, a  

 

klub........................................………….…, ze kterého hráč přestupuje, tímto potvrzují, 

 

že jsou dohodnuty na odstupném za hráče /nejsou dohodnuty na odstupném a toto se 

bude řídit rozhodnutím smírčí komise ČSLH. 

 

 
 

...........................................................                ............................................................ 

Podpis oprávněného zástupce, datum                Podpis oprávněného zástupce, datum 

 

 

 

 

Změna byla zaevidována dne ......................................... a k tomuto datu je hráč oprávněn  

nastoupit za nový klub. 

 

                                                                             ................................................................. 
                                                                                                     Ředitel ELH / Ředitel I. ligy 

 
Poznámka: Zaevidováno bude pouze úplně vyplněné ohlášení.

Identifikační č. hráče:             



Příloha č. 5 

  

Český svaz ledního hokeje               Extraliga ledního hokeje 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  Sezóna 2012/2013 

 

 

                    O H L Á Š E N Í    H O S T O V Á N Í 

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

 

Hráč                                                                                   

 

JMÉNO: ......................................................... 

 

smlouva v klubu ................................................... do: ........................................................ 

 

 

tímto hlásí  hostování  do klubu: ........................................................................................ 

 

na dobu …………………………………………………………………………………… 

 

 

................................                                                      ....................................................... 

         Datum                                                                                    Podpis hráče 

_______________________________________________________________________ 

 

Klub............................................................,  ve kterém bude hráč hostovat, a  

klub........................................….…………,  ze kterého hráč odchází, tímto potvrzují, že  

jsou dohodnuty na odstupném za hráče s tím, že hostování se uskuteční v plném 

rozsahu/s omezením …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

...........................................................                       ............................................................ 

Podpis oprávněného zástupce, datum                       Podpis oprávněného zástupce, datum 

 

 

 

 

Změna byla zaevidována dne ........................... a k tomuto datu je hráč oprávněn  

nastoupit za nový klub. 

 

 

                                                                              ........................................................... 
                                                                                                     Ředitel ELH / Ředitel I. ligy 
 

 

Poznámka: Zaevidováno bude pouze úplně vyplněné ohlášení. 

Identifikační č. hráče:             


