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Článek 1 

Arbitrážní řád 

 

Arbitrážní řád Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „Arbitrážní řád“) slouží jako 

základní norma pro arbitrážní řízení, která vede arbitrážní komise ČSLH. 

 

Článek 2 

Arbitrážní komise 

 

Arbitrážní komise je orgánem Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“), který 

ve smyslu čl. 16 stanov ČSLH (dále také jako „Stanovy ČSLH“) řeší spory mezi členy ČSLH a 

spory mezi členy a orgány ČSLH, jejichž řešení není upraveno žádným předpisem ČSLH a které 

se nepodaří vyřešit smírem a další případy uvedené v čl. 16 Stanov ČSLH, jakož i odvolání k 

rozhodnutí odvolací komise; v tomto případě musí být podnět k zahájení arbitrážního řízení 

podán do 30 dnů od doručení rozhodnutí odvolací komise a to pouze v tom případě, že vyšly 

najevo nové skutečnosti, které nebyly známy při projednávání před odvolací komisí. 

 

Článek 3 

Složení arbitrážní komise 

 

1. Arbitrážní komise je sedmičlenná.  

 

2. Předsedu arbitrážní komise volí na čtyřleté funkční období konference ČSLH. Zbývajících 6 

členů jmenuje na čtyřleté funkční období výkonný výbor ČSLH (dále také jako „VV 

ČSLH“) na návrh předsedy arbitrážní komise. 

 

Článek 4 

Pracovní senát 

 

1. Pracovní senát pro řešení jednotlivých případů je vždy tříčlenný. V čele senátu je předseda 

arbitrážní komise, s výjimkou odst. 2. tohoto článku, další dva členy si vyberou z řad členů 

arbitrážní komise obě sporné strany.  

 

2. Je-li pro daný případ předseda arbitrážní komise podjatý klubovou příslušností, pak v čele 

senátu působí jiný člen arbitrážní komise, kterého jmenuje VV ČSLH na návrh předsedy 

arbitrážní komise.  

 

Článek 5 

Podnět k zahájení arbitrážního řízení 

 

1. Podnětem k zahájení arbitrážního řízení je návrh řádného člena ČSLH (viz čl. 4 Stanov 

ČSLH) nebo orgánu ČSLH na zahájení arbitrážního řízení.  

 

2. Návrh se podává písemnou formou v trojím vyhotovení prostřednictvím VV ČSLH a musí 

obsahovat: 

  

a) označení navrhovatele a jména dvou zástupců pro účely arbitrážního řízení; kompetence 

těchto zástupců musí být doloženy přímým způsobem (např. výpisem z obchodního 

rejstříku) nebo ověřenou plnou mocí, 

 

b) popis dosavadního průběhu sporu či odvolání, včetně přesného označení druhé strany, 
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c) podkladové materiály dokazují skutečnosti v návrhu uvedené, 

 

d) vyjádření navrhovatele o způsobu pokusu o smírné řešení, 

 

e) návrh, čeho hodlá navrhovatel v arbitrážním řízení dosáhnout, doklad o zaplacení 

peněžitého vkladu.  

 

Článek 6 

Průběh arbitrážního řízení 

 

1. Arbitrážní řízení zahajuje a vede, s výjimkou odst. 2. čl. 4 tohoto řádu, předseda arbitrážní 

komise po obdržení podnětu od výkonného výboru ČSLH nejpozději do 21 dnů v případech, 

kdy je arbitrážní komise k řešení případu kompetentní ve smyslu tohoto Arbitrážního řádu. 

Předseda arbitrážní komise vyzve sporné strany k výběru dvou členů senátu z řad členů 

arbitrážní komise dle odst. 1. čl. 4 tohoto řádu.  

 

2. Před vlastním řízením učiní arbitrážní komise poslední pokus o smírné řešení případu. Trvá-

li nejméně jedna ze stran na projednání případu, zahájí se vlastní arbitrážní řízení.  

 

3. Arbitrážní komise je povinna předvolat a vyslechnout zástupce sporných stran. Dle vlastního 

uvážení může předvolat a vyslechnout i další členy ČSLH nebo zástupce orgánů ČSLH. Má 

právo vyžádat si písemná stanoviska a vyjádření členů ČSLH nebo orgánu CSLH. 

 

4. Při přijímání konečných stanovisek a závěrů je jejich platnost a závaznost podmíněna 

hlasováním tříčlenného pracovního senátu. 

 

5. Výsledkem arbitrážního řízení je rozhodnutí ve sporné věci, proti kterému již není možné 

odvolání. Součástí odvolání je i rozhodnutí o úhradě nákladů na arbitrážní řízení. Rozhodnutí 

arbitrážní komise musí být vždy vypracováno písemně a podepisují jej všichni členové 

tříčlenného pracovního senátu. Rozhodnutí se doručuje účastníkům sporu prostřednictvím 

VV ČSLH. Účinnost rozhodnutí se stanoví do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

účastníkům sporu.  

 

Článek 7 

Peněžitý vklad 

 

1. Podnět k zahájení arbitrážního řízení musí být doložen peněžitým vkladem ve výši 5 000 Kč 

a platí se na účet ČSLH. 

 

2. Bez průkazného uhrazení peněžitého vkladu nemůže být arbitrážní řízení zahájeno.  

 

3. Podává-li podnět k zahájení arbitrážního řízení některý z orgánů VV ČSLH, peněžitý vklad 

odpadá. Výkonný výbor ČSLH však v rámci svého rozpočtu hradí náklady na činnost 

arbitrážní komise.  

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

 

Arbitrážní komise vydá své rozhodnutí zpravidla ve lhůtě 90 dnů ode dne zahájení řízení. Senát, 

který bude ve věci rozhodovat, může tuto lhůtu prodloužit a vyrozumí o tom účastníky 



2016-06-18 Arbitrážní řád (změny)  4 

arbitrážního řízení. Lhůty stanovené arbitrážní komisí pro zpracování podkladů, stanovisek a 

předvolání k arbitrážnímu řízení jsou pro všechny členy i orgány ČSLH závazné. Nedodržování 

stanovených lhůt může být postihováno až do dvojnásobku peněžitého vkladu. 

 

Článek 9 

Platnost Arbitrážního řádu 

 

Tento „Arbitrážní řád“ byl schválen konferencí ČSLH dne 14.18. 6.2014 2016 s platností a 

účinností od 14.18. 6.2014 2016 a případně následně měněn a doplňován VV ČSLH. 


