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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. 

č. 103 
upravující 

platby odměn za výchovu hráčů 

přestupujících do klubů NHL 

klubům ČSLH 
 

1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) je právnická osoba, spolek vytvořený na 
principu dobrovolnosti a demokratických zásadách. Je představitelem a organizátorem ledního 
hokeje v České republice. 

2. Dne 18. 9. 2013 bylo mezi ČSLH a Národní hokejovou ligou (dále také jako „NHL“) uzavřeno 
MEMORANDUM O DOHODĚ mezi NÁRODNÍ HOKEJOVOU LIGOU (NATIONAL HOCKEY LEAGUE) a 
ZÚČASTNĚNÝMI SVAZY, LIGAMI A TÝMY MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (dále také 
jako „Memorandum“). 

3. Na základě Memoranda se NHL mimo jiné zavázala hradit ČSLH odměny za výchovu hráčů (dále 
také jako „Hráč“), kteří v souladu s Memorandem uzavřeli hráčskou smlouvu s klubem NHL (dále 
také jako „Odměna za výchovu Hráče“). 

4. Tato směrnice upravuje pravidla pro případné dělení Odměny za výchovu Hráče mezi jednotlivé 
hokejové kluby ČSLH (dále také jako „Klub“), které se na výchově Hráče podílely. 

5. Odměna za výchovu Hráče obdržená ČSLH od NHL náleží v plné výši Klubu, za který je Hráč v době 
uzavření hráčské smlouvy s klubem NHL u ČSLH registrován, nebo v němž je na hostování 
(nejedná se o hostování mezi soutěžemi, tzv. střídavý start), vyjma hostování na základě odst. 4. 
čl. 27 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (dále také jako „Přestupní řád I“) a vyjma 
hostování na základě písm. c) odst. 2. čl. 7 Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy (dále 
také jako „Přestupní řád II“), nedošlo-li k pohybu Hráče mezi Kluby dle čl. 6. této směrnice a 
nenastala-li situace předpokládaná v čl. 11 této směrnice. 

6. V případě, že došlo k pohybu Hráče mezi Kluby, ať už formou přestupu či hostování, vyjma 
hostování na základě odst. 4. čl. 27 Přestupního řádu I a vyjma hostování na základě písm. c) odst. 
2. čl. 7 Přestupního řádu II, v kalendářním roce, v němž Hráč uzavřel hráčskou smlouvu s klubem 
NHL, v sezóně, která v tomto kalendářním roce skončila, nebo ve dvou sezónách předcházejících 
(např. při uzavření hráčské smlouvy v roce 2016 se jedná o období sezón 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016 a případně období od 1. 5. 2016 do dne jejího uzavření), bude obdržená Odměna za 
výchovu Hráče, případně podíl na jejím navýšení dle čl. 11 této směrnice, mezi Kluby rozdělena 
dle čl. 7. a 8. této směrnice. 

7. Z obdržené Odměny za výchovu Hráče náleží jednotlivým Klubům níže specifikované podíly za 
období: 

a) sezóny, která skončila v kalendářním roce, v němž Hráč uzavřel hráčskou smlouvu s klubem 
NHL, a případné období od 1. 5. následující sezóny do dne uzavření této smlouvy, podíl ve výši 
70% Odměny za výchovu Hráče; 



2 / 2 

 

b) sezóny bezprostředně předcházející sezóně, která skončila v kalendářním roce, v němž Hráč 
uzavřel hráčskou smlouvu s klubem NHL, podíl ve výši 20% Odměny za výchovu Hráče; 

c) sezóny bezprostředně předcházející sezóně uvedené pod písm. b) čl. 7. této směrnice podíl ve 
výši 10% Odměny za výchovu Hráče. 

8. V případě, že došlo k pohybu Hráče mezi Kluby dle čl. 6. této směrnice v průběhu některého 
z období specifikovaných v čl. 7. této směrnice, bude odpovídající podíl na Odměně za výchovu 
Hráče mezi Kluby rozdělen v poměru kalendářních dnů, po které byl Hráč u ČSLH v tom kterém 
Klubu registrován, nebo v němž byl na hostování, vyjma hostování na základě odst. 4. čl. 27 
Přestupního řádu I a vyjma hostování na základě písm. c) odst. 2. čl. 7 Přestupního řádu II, 
k celkovému počtu kalendářních dnů daného období.  

9. Sezónou se rozumí období od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího. 

10. Ustanovení čl. 6. až 8. této směrnice se nepoužijí v případě částek uhrazených ČSLH ze strany NHL 
dle třetího odstavce čl. 2.2 Memoranda (tzv. dodatečná odměna za uzavření hráčské smlouvy 
Hráče s klubem NHL mezi 16. 7. a 15. 8. roku). Tato dodatečná odměna vždy náleží v celé výši 
Klubu, za který je Hráč v době uzavření hráčské smlouvy s klubem NHL u ČSLH registrován, nebo 
v němž je na hostování, vyjma hostování na základě odst. 4. čl. 27 Přestupního řádu I a vyjma 
hostování na základě písm. c) odst. 2. čl. 7 Přestupního řádu II. 

11. V případě navýšení Odměny za výchovu hráče v důsledku více jak deseti přímých přestupů hráčů 
dle čl. 3.1 Memoranda v příslušné sezóně bude částka představující toto navýšení rozdělena mezi 
jednotlivé Kluby, za jejichž Hráče v dané sezóně vznikl nárok na Odměnu za výchovu hráče na 
základě přímého přestupu, a to rovným dílem za každého takového Hráče. 

12. Schváleno výkonným výborem ČSLH (dále také jako „VV ČSLH“) dne 11. 10. 2018. 

13. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí její 
účinnosti ruší všechny směrnice dříve upravující výše uvedené.  

 
 
V Praze dne 11. 10. 2018  
 

 
 
 
 
 

………………………………….  ……………………………………. 
JUDr. Tomáš Král  Martin Urban 

prezident  generální sekretář 
Český svaz ledního hokeje z.s.   Český svaz ledního hokeje z.s. 

 


