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Jak jste se k problému zdanění 
příjmů ze smluv u profesionálních 
hokejistů dostali?
 Již od založení CAIHP poskytu-
jeme právní služby jak asociaci, tak 
jednotlivým členům v případě, že 
o to požádají. To znamená, že jsme 
neustále připraveni v dostatečné 
kapacitě řešit vzniklé problémy. K 
problému zdanění příjmů ze smluv 
profesionálních hokejistů jsme byli 
přizváni Markem Černoškem, když 
se někteří z hráčů dostali do sporné-
ho postavení s příslušným finančním 
úřadem. Vždy je lepší spojit síly, tzn. 
tam, kde jsou hráči zastoupeni daňo-
vým poradcem při daňovém řízení, 
poskytujeme pasivně právní poradu, 
a když se spor dostane před soud, za-
stupujeme hráče.

V rámci spolupráce s CAIHP jsme 
narazili na poměrně komplikovaný a 
zásadní problém, kdy některé finanč-
ní úřady v rámci nejednotné rozho-
dovací praxe začaly „postihovat“ ně-
které hráče, jejichž daňoví poradci či 
oni sami podávali daňová přiznání 
v duchu uplatnění maximálních od-
počtů z daňového základu v souladu 
s jejich právním postavením sportov-
ce, a následně začaly tzv. doměřovat 
daňovou povinnost. Dle dostupných 
informací probíhají v současnosti 
soudní spory, kde právě hráči napa-
dají postupy finančních úřadů. 

Je podle Vašeho názoru postup FÚ 
oprávněný? Jak problém vnímáte?
 Zdanění příjmů sportovců je po-
měrně obtížné. Podobně jako v ji-
ných oblastech, kde se tzv. „švarcsys-
tém“ diskutuje, přichází na přetřes § 
6 zákona o daních z příjmů, dle kte-
rého se do příjmů ze závislé činnosti 
zahrnují i příjmy z obdobných pomě-
rů, v nichž poplatník při výkonu prá-

ce pro plátce příjmu je povinen dbát 
příkazů plátce, (a to bez ohledu na 
to, jaký typ smlouvy je mezi oběma 
subjekty uzavřen). Proto mají někte-
ré finanční orgány tendenci smluvní 
vztahy mezi sportovci a jejich oddíly 
překvalifikovávat na příjmy ze závis-
lé činnosti. Nejvyšší správní soud ve 

svém rozhodnutí z roku 2011 však 
došel k závěru, že činnost sportovce 
není automaticky podřaditelná pod 
příjmy ze závislé činnosti a nejsou vy-
loučeny ani obchodněprávní vztahy. 
Z daňového hlediska může sporto-
vec působit též jako osoba samostat-
ně výdělečně činná. V rozsudku se 

soud zároveň zmiňuje o tom, že sta-
tus profesionálních sportovců není v 
zákoníku práce výslovně zmíněn, a 
je proto dán daleko větší prostor pro 
výklad. Povaha hráčské činnosti pro 
sportovní klub její smluvní zakotvení 
formou samostatné výdělečné čin-
nosti rozhodně nevylučuje.
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Úvodní slovo

DANĚ! DANĚ! DANĚ!
Informace od našich advokátů o aktuálních službách členům asociace

Aktuální dění 
Tématem tohoto úvodní-
ho slova budou holá fak-
ta o naší práci za poslední 
měsíce. 
1. Schůzky s majiteli klubů
2. Řešení problémů hráč-

ských smluv
Jako nezbytnou vidíme komunikaci se sa-
motnými majiteli extraligových i prvoligo-
vých klubů a debatu o otázce současného 
znění Přestupního a Registračního řádu, jeho 
chystané změně a návrhu CAIHP na jeho 
úpravu, a také o úpravě stávajících hráč-
ských smluv. Jak jsme vás již informovali - u 
těch majitelů, se kterými jsem měl možnost 
mluvit, jsem se setkal s veskrze pozitivním 
ohlasem na námi navrhované změny. Máte 
je k nahlédnutí u reps v kabinách, a tak vě-
řím, že i příslib pozvání od JUDr. Krále na 
jednání komise ČSLH, domluvené pro úpravy 
řádů, bude další posun v našem společném 
snažení. Rádi bychom (zástupci CAIHP, kteří 
budou pozváni), zde náš návrh znovu před-
stavili a na základě mandátu od některých 
majitelů klubů i detailně představili.
Dalším zásadním tématem, které je pro aso-
ciaci prioritní a v posledních měsících dost 
závažné, jsou hráčské smlouvy. K jejich sou-
časnému znění, které se snažíme - jak jistě 
víte - upravit, se přidal další problém, který se 
týká zdanění odměn plynoucích z hráčských 
smluv. Nejde přitom jen o nahodilou situaci, 
ale o fakt, který postupem času od května le-
tošního roku narůstá a týká se čím dále více 
členů. Snažíme se situaci řešit s kompetentní-
mi lidmi a institucemi tak, aby se vzniklé pro-
blémy vyřešily a do budoucna se nastavilo 
systémové řešení, které této skutečnosti bude 
předcházet, a ochrání tak jak hráče samotné, 
tak i kluby.
Dále čekáme na termín prosincové Hráčské 
komise, kde budeme předkládat ze schůzek 
z kabin přednesené návrhy o změně rozlo-
sování soutěže (zavedení tripů, volna během 
vánočních svátků, sjednoceného startu na 
přípravu soutěže, atd.) a samozřejmě poža-
davek na změnu Přestupního a Registrační-
ho řádu a úpravu hráčských smluv.

Marek Černošek
Předseda České asociace hokejistů
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Je řešení, které byste navrhli? 
 Z povahy věci je zřejmé, že sou-
částí výkonu činnosti profesionální-
ho sportovce není pouze účast na 
utkáních, případně trénincích svého 
klubu, nýbrž i řada dalších aktivit, 
které jsou nezbytné jednak pro sto-
procentní připravenost daného spor-
tovce (proto např. předmětná hráč-
ská smlouva zakotvuje povinnost 
udržovat se v dobré fyzické i psychic-
ké kondici a připravenosti), a také 
z důvodů marketingových zájmů 
klubu (reklamní akce, autogramiády, 
setkání s fanoušky, atp.). 

Z dosavadní judikatury Nejvyššího 
správního soudu je patrné, že finanč-
ní správa si velmi tendenčně vykládá 

daňovou legislativu, a to zcela v roz-
poru s moderním pojetím sportovce 
jako samostatného individuálního 
nositele práv. Asi jako nejlepší řešení 
by se nám jevilo, kdyby v tomto du-
chu byla přijata odpovídající legisla-
tiva, která by toto zvláštní postavení 
profesionálního sportovce plně po-
stihla, nebo alespoň aby ministerstvo 
financí vydalo sjednocující metodic-
ký pokyn. 
Určitě však musíme doporučit, aby se 
hráči, kterých se problém týká, obrá-
tili na CAIHP ať už s dotazem, poža-
davkem na právní zastoupení nebo s 
vlastním postřehem.

Jak vidíte budoucnost řešení této 
kauzy?

Jsme přesvědčeni, že jiný výsledek 
než úspěch ve věci nemůže nastat. 
Bylo by naprosto absurdní, aby fi-
nanční správa i nadále nerespekto-
vala zákony. Je totiž obtížně před-
stavitelné, aby specifická činnost 
profesionálního sportovce v běžící 
sezóně byla svojí povahou slučitel-
ná s takovými instituty zákoníku 
práce, jako jsou třeba nepřetržitý 
odpočinek mezi dvěma směnami, 
přestávky v práci na jídlo a oddech, 
dny pracovního klidu anebo práce 
přesčas. Jestliže totiž je pro pracovní 
právo typické odměňování podle ta-
rifů, odpracovaných hodin či splnění 
určitých úkolů, je koncepce hráčské 
smlouvy postavena zejména na mo-
tivační složce odměny (např. bonusy 

za dosažený počet bodů), doplněný 
velmi tvrdým systémem pokut za 
porušení hráčských povinností. V 
konečném důsledku se tak ve výši 
odměny sportovců působících v ko-
lektivních sportech primárně nepro-
mítá individuální osobní nasazení a 
počet „odpracovaných hodin“, nýbrž 
zejména úspěšnost týmu jako celku, 
což - jak je dobře známo - je záleži-
tost často dokonce i velmi nahodilá a 
ne vždy odpovídající jeho vlastní ak-
tivitě. Nelze proto vyloučit, resp. do-
konce považovat za protiprávní, uza-
vírání i jiných než pracovních smluv 
mezi sportovci a jejich kluby. Tento 
závěr lze ostatně opřít i o faktickou 
situaci, kdy je v praxi obecně akcep-
továno, že profesionální sportovec 

může - z daňového hlediska - působit 
též jako OSVČ. 

Rada pro členy CAIHP, kterých se 
tento problém dotýká?
Jedinou radu, kterou v tomto smě-
ru můžeme dát a která by se od nás 
asi také očekávala, je, že by si to ti 
členové CAIHP, kterých se problém 
týká, rozhodně neměli nechat líbit, 
a brát se za svá práva třeba i soudní 
cestou. Koneckonců, i toto je smysl 
sdružování se v CAIHP, kde je možné 
předávat si své zkušenosti a rovněž 
využívat jejího servisu.  To znamená 
obrátit se na CAIHP a vyžádat i profe-
sionální pomoc.

Výhodou týmu Legalcom je, že v jeho 
řadách je i zkušená specialistka na da-
ňová řízení. JUDr. Jana Fialová absol-
vovala Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. Po jejím ukončení  
v r. 1997 úspěšně složila u Komory 
daňových poradců odbornou zkouš-
ku daňového poradce (osvědčení 
č. 2864) a dále u Městského soudu 
v Praze zkoušku pro konkursního 
správce. Poté se věnovala konkurs-
nímu řízení, daňovému a účetnímu 
poradenství. 
     
V r. 2007 si JUDr. Fialová svou praxi 
rozšířila o zkoušku auditora u Komo-
ry auditorů ČR (č. oprávnění 2087) 
 a v následujícím roce pak zkoušku 
insolvenčního správce a je zapsána  
v seznamu insolvenčních správců 
pod č. 002/R. V r. 2010 byla jmeno-
vána znalcem pro obor - ekonomika, 
odvětví – investice, racionalizace, 
účetní evidence a odhady a ceny se 
specializací na oceňování podniků. 
V současné době se věnuje zejména 

auditorské a znalecké činnosti, vý-
konu činnosti insolvenčního správce  
a dále přeměnám obchodních spo-
lečností.  
     
Pro členy CAIHP je JUDr. Fialová opo-
rou v oblasti daňové problematiky. 
Nabízí nejen odpovědi na standardní 
profesní dotazy, ale i případná řešení 
v již zahájených daňových řízeních. 
Pokud se dostanete do situace, která 
vyžaduje odbornou konzultaci, zcela 
jistě můžete využít jejich odborných 
znalostí a služeb. 

JUDr. Jana Fialová
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Garance podmínek – Banka tímto klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření smlouvy, pokud bude majitel účtu splňovat všechny stanovené 
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U konto
Náš účet vám 
bude zdarma 
sloužit 10 let. 
Stačí si měsíčně posílat příjem 
ve výši alespoň 12 000 Kč.

Čekat věrné služby od svého 
mazlíčka není řešení.
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Paní Francouzová, v letošním roce 
se objevil problém se zdaněním u 
profesionálních hokejistů. Jak Vy 
jako daňový poradce tento pro-
blém vnímáte?
 Problém se netýká jen hokejistů, 
ale všech kolektivních sportovců, 
kteří provozují svoji činnost živnos-
tenským způsobem, tzn. bylo jim na 
sportovní činnost vydáno živnosten-
ské oprávnění. Přestože správa daní 
minulé roky při zdaňování příjmů 
těchto sportovců akceptovala živ-
nostenská oprávnění, v květnu letoš-
ního roku se od svého zavedeného 
postupu odklonila, a to na základě 
zamítavého rozhodnutí o odvolání, 
kde ve zdůvodnění zazněl názor Ge-
nerálního finančního ředitelství ČR, 
že kolektivní sport nemůže být vy-
konáván na základě živnostenského 
oprávnění, neboť nesplňuje základní 
definici živnosti, a to samostatnost.
Na tomto místě není smysluplné 
rozvinout polemiku, zda je takové 
stanovisko v souladu se zákonem a 
hlavně se záměrem zákonodárce při 
definování živnosti, ale je důležitější 
upozornit, že nečinnost při probí-

hajících výzvách zasílaných poplat-
níkům, jichž se problém týká, může 
mít dalekosáhlé důsledky, a to nejen 
finanční.

Jakou cestou by se podle Vašeho 
názoru mělo ubírat řešení tohoto 
jistě závažného problému?
 Předjímat závěr všech jednání, 
která v současné době probíhají, mi 
rozhodně nepřísluší. Pravdou ovšem 
je, že kolektivní sport a jeho zdaně-
ní je dlouhodobě neřešený problém, 
kterému se nechtěla v minulosti vě-
novat žádná politická reprezentace, 
přestože existuje množství soudních 
rozsudků, které na tento problém 
poukazují ve svých rozhodnutích, a 
přestože se jedná o velmi početnou 
skupinu daňových poplatníků. 
(Např. 2 Afs 22/2012-31: „Postave-
ní hráče a jeho závislost ke klubu 
je dlouhodobě nejasné a zákon o 
daních z příjmů nedokázal za 20 let 
podřadit činnost profesionálního 
hráče pod činnost závislou či podni-
katelskou. Rozhodovací praxe přitom 
ukázala, že je možný dvojí výklad, a 
je proto namístě postupovat podle 

zásady in dubio mitius.“ Nebo 2 Afs 
16/2011-78: „Za této situace zdejší 
soud musel v nyní řešeném daňovém 
případě přistoupit k použití obecněj-
ších právních principů in dubio miti-
us, resp. in dubiis contra fiscum. Po-
kud je totiž činnost profesionálních 
sportovců natolik neujasněná a práv-
ně v podstatě neupravená, nemůže 
správní soud, na jehož rozhodovací 
činnost se také vztahuje čl. 4 Ústavy, 
použít bez dalšího výklad, který je 
zjevně nevýhodný a nechtěný pro 
obě strany daného smluvního vzta-
hu, tzn. pro sportovce i jeho klub.“).

Kdo všechno v současné době na 
této problematice spolupracuje?
 Vzhledem k závažnosti této pro-
blematiky spolupracuje široké spekt-
rum daňových poradců v součinnosti 
s Komorou daňových poradců ČR, 
CAIHP, renomovaná právnická kance-
lář spolupracující s CAIHP, Fotbalová 
asociace ČR a další odborníci, kteří se 
kolektivním sportem zabývají nebo 
hráče zastupují.

Vaše rada pro všechny, kterých se 
tento problém týká?
 V každém případě by každý ko-
lektivní sportovec, který uplatňuje 
paušální výdaje dle §7, odst. 7, písm. 
b) zákona 586/1992 Sb., tedy ve výši 
60% z příjmů, měl očekávat výzvu ze 
strany správce daně k odstranění po-
chybností, a pokud je to z jeho strany 
možné, raději ještě před výzvou by 
měl kontaktovat co nejdříve CAIHP 
nebo svého daňového poradce, pří-
padně účetního poradce tak, aby 
bylo možné připravit možnosti obha-
joby při projednávání výzvy.

Bohužel jsem však přesvědčená, že 
konečné stanovisko k výkladu bude 
až závěrem soudního rozhodnutí…..

A ZNOVU DANĚ! DANĚ! DANĚ!
O aktuálním vývoji v kauze zdanění kolektivních sportovců..., tentokrát přímo se zástupcem komory daňových poradců paní Francouzovou.

Garance podmínek – Banka tímto klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření smlouvy, pokud bude majitel účtu splňovat všechny stanovené 
podmínky pro tento typ produktu. Výše měsíčního poplatku za vedení konta, který bude účtován při nesplnění podmínek, se může změnit podle míry infl ace v ČR a výše měsíčního 
limitu pro příchozí platby podle průměrné mzdy v ČR.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

www.unicreditshop.cz
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Právní zastoupení hráčů
 Spolupráce advokátní kanceláře 
Legalcom (dále jen „AK Legalcom“) 
a České asociace hokejových hráčů 
(dále jen „CAIHP“) byla v roce 2014 
značně intenzivní, a to zejména z 
důvodu rozjezdu samotné CAIHP, 
ale také počátku poskytování služeb 
členům CAIHP jako hlavního pilíře 
fungování asociace. Že se spolupráce 
s AK Legalcom CAIHP a hlavně jejich 
členům vyplácí, ukazuje zcela jedno-
značně úspěšnost ve sporech vede-
ných s ligovými kluby.  

V roce 2014 se podařilo zajistit právní 
ochranu celé řadě hráčů. Celkem se 
podařilo hráčům zajistit ať už přímo 
nebo alespoň právně jejich nevypla-
cené finanční odměny ve výši přes 
5.000.000,- Kč, v celé řadě dalších 
případů mateřské kluby po výzvě 
AK Legalcom zanechaly svého pro-
tiprávního jednání a začaly plnit své 
povinnosti vyplývající z hráčských 
smluv. Celkem ochranu CAIHP pro-

střednictvím AK Legalcom v uplynu-
lém roce vyhledalo 16 hráčů v nesná-
zích. 

Úhrnem bylo za rok 2014 poskytnuto 
CAIHP 650 hodin právních služeb, z 
toho výkonnému výboru 250 hodin a 
členům CAIHP 400 hodin. Legalcom 
vedl ve jménu členů CAIHP 3 právní 
spory, včetně sporu před smírčí ko-
misí ČSLH.

Společnost Legalcom advokátní kan-
celář, s.r.o. se již od prvopočátku podílí 
na činnosti CAIHP. Její spojení s aso-
ciací začalo vlastně ještě v době, kdy 
založení a cíle asociace byly teprve v 
plenkách a bylo třeba tyto myšlenky 
nějak uchopit, zhmotnit a instituciona-
lizovat. To se podařilo právě i díky za-
pálení společníků kanceláře, kteří se již 
předtím dlouhodobě osobně věnovali 
sportu, sportovnímu managementu a 
sportovnímu právu. Přínos kanceláře 
pro CAIHP není tedy jen v tom, že po-
máhá ve složitých situacích členům, 

ale je beze- sporu opravdovou opo-
rou asociace. Jak ale tvrdí společníci 
kanceláře, je pro nás ctí budovat plat-
formu, bojující nejen za práva profesi-
onálních hokejistů, ale také kultivující 
český hokej.

JUDr. Pavel Staněk, Partner Legalcom

Komunikace a spolupráce se sva-
zem
 Kromě tvorby samotných statu-
tárních dokumentů CAIHP, mezi něž 
patřily spolkové stanovy, základní 
dokumenty spolupráce s hráčskými 
agenty a přípravy zakladatelských 
dokumentů servisní organizace 
CAIHP, AK Legalcom připravovala 
celou řadu strategických dokumen-
tů, směřujících ke zlepšení postavení 
členů asociace - hráčů extraligy led-
ního hokeje. Klíčovými dokumenty z 
tohoto segmentu byly principy spo-
lupráce s ČSLH a APK, účasti na hráč-
ských komisích ČSLH, komunikace 
v rámci řešení stěžejních problémů, 
jako je systémové odstupné za vol-

ného hráče při přestupu a smluvní 
nevyváženost závazkového vztahu 
mezi hráčem a klubem.

 Vedle tvorby a přípravy písem-
ných podkladů zajišťovala AK Le-
galcom personálně-právní podporu 
nejen při jednáních Výkonného vý-
boru CAIHP, ale i při jednáních s čel-
nými představiteli tuzemského ho-
keje, zejména se zástupci ČSLH. Ať již 
bylo předmětem jednání memoran-
dum mezi CAIHP a ČSLH nebo ostře 
sledované hráčské tabulky, vždy se 
jednalo o profesionální servis pou-
kazující na vážnost a sílu organizace, 
jako je CAIHP.

 Hráčská komise, která vzešla ze 
společného memoranda o spoluprá-
ci, které CAIHP podepsala s ČSLH, se 
sešla v roce 2014 celkem 3x a asocia-
ce na ní od začátku prezentovala dva 
hlavní požadavky: změnu aktuální 
hráčské smlouvy a změnu přestup-
ních a registračních řádů. Dále byly 

prezentovány další dílčí projekty. 
Jednalo se o speciální trenérskou 
licenci pro současné a bývalé hráče 
ledního hokeje, která jim usnadní 
možné pokračování v kariéře přímo 
v ledním hokeji a hostování bez sou-
hlasu klubu, kterou nakonec podpo-
řila i APK LH. 

„Český svaz ledního hokeje i Asociace 
profesionálních klubů by ke svým jed-
náním měla mít i třetí pilíř – hráče. Měli 
bychom mít právo se ke konkrétním 
věcem vyjadřovat. Možnost vyjádřit se 
k organizování profesionálního hoke-
je v Čechách, řádům, otázkám kolem 
smluv, které se hráčů týkají, a fungová-
ní hokeje obecně bychom mít měli. Byl 
bych rád, kdybychom k tomu dospěli 
vzájemnou dohodou.“ 

Marek Černošek

Více podrobnějších informací o čin-
nosti asociace najdete v šanonech 
CAIHP ve svých šatnách. 

STŘÍPKY Z VÝROČNÍ ZPRÁVY 2014
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SPOLUPRÁCE NA PŮDĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
O aktuálním vývoji našeho společného úsilí  o změně smluv v profesionálním sportu s místopředsedou podvýboru pro 
mládež a sport panem poslancem Karlem Pražákem.

 V roce 1993 přestali hráči nejvyšší 
hokejové soutěže působit jako drži-
telé živnostenského oprávnění. Bylo 
potřeba upravit jejich ekonomické 
postavení tak, aby nebyl ohrožen 
průběh soutěží a ekonomická sta-
bilita klubů. Já v té době působil 

jako generální manažer hokejové-
ho klubu Motor České Budějovice  
a byl jsem členem správní rady České  
extraligy ledního hokeje, tehdy ješ-
tě jako občanského sdružení. Kluby  
zastupovaly významné osobnosti 
ledního hokeje, jako například Ivan 

Hlinka, František Černík, Jiří Holík 
nebo Jaroslav Pouzar. Významné 
podpory se nám dostávalo ze stra-
ny tehdejších poslanců ODS, kde 
je třeba zejména ocenit přístup  
poslance Mgr. Pěničky, který pracoval 
v rozpočtovém výboru Poslanecké 
sněmovny a také v té době zastupo-
val fotbalové kluby. Během tří měsí-
ců se podařilo vytvořit a projednat  
s ministerstvem financí profesionální 
smlouvu, kterou v různých varian-
tách používá většina profesionálních 
sportovců dodnes.
 
 V současné době, kdy jsem po-
slancem PS P ČR a místopředsedou 
podvýboru pro mládež a sport, jsem 
inicioval vytvoření unifikované a stá-
tem uznávané profesionální smlouvy 
pro potřeby sportovců, jejichž hlavní 
činností je sport. 

 Podstatou této smlouvy bylo 
nejenom právní a ekonomické po-
stavení sportovce ve společnosti, 
ale také pojmenování jeho práv  
a povinností. To považuji za důležité 
zejména při transferech hráčů mezi 
profesionálními kluby. To znamená, 
že profesionální sportovec vykonává 
svou profesi na základě státem uzná-
vané profesionální smlouvy. Je třeba 

stanovit, kdo může smlouvu využí-
vat a jaké jsou s tím spojeny finanční  
a daňové povinnosti.

 Je potřeba přiznat, že podoba 
profesionální smlouvy z počátku 
devadesátých let minulého století 
by si zasloužila změnu, vyhovující 
provozování profesionálního sportu 
v dnešní době. Již vícekrát jsem do-
poručil některé změny. Jde zejména 
o zpřesnění osobnostních práv spor-
tovce v souvislosti s podpisem profe-
sionální smlouvy. Je třeba, aby práva 
a povinnosti byly vyvážené. S osob-
nostními právy sportovců nemůže 
být nakládáno bez omezení.
 
 Profesionální sportovec není va-
zalem, ale není ani v pozici, kdy může 
naprosto svobodně rozhodovat  
o svém sportovním angažmá bez 
ohledu na zájmy klubu, resp. pro-
fesionální soutěže, ve které působí. 
Nejednotný postup finančních úřadů 
nutí sportovce řešit spory s těmito 
úřady na úkor času, který je pro jejich 
sportovní kariéru vyměřen.

 Dlouho se mluví o přijetí zákona 
o sportu, který by sport v této zemi 
uvedl do postavení činnosti ve veřej-
ném zájmu a stanovil právní, finanč-

ní, organizační a prostorové podmín-
ky pro to, jak má být provozován. 

 Zákon by měl rozlišit profesionál-
ní a amatérský sport, jeho postavení 
ve společnosti a upravit postavení 
těch, kdo sport v ČR provozují.

KAREL PRAŽÁK
 Jako aktivní hráč odehrál 14 sezón  
v hokejovém klubu Motor České  
Budějovice, z toho deset v ligové soutě-
ži. Odehrál 344 utkání a vstřelil 81 gólů. 
Jako střední útočník byl uznáván jako 
konstruktivní hráč s dobrou technikou 
hole. Nejčastěji hrál v útoku s Jarosla-
vem Pouzarem.
 Od roku 1979 působil jako trenér v 
Motoru České Budějovice, TJ Vítkovice, 
Škoda Plzeň, v Dukle Jihlava B a v Pís-
ku. V letech 1992–1995 byl generálním 
manažerem Motoru České Budějovi-
ce a rok 1995 byl rokem, kdy ukončil  
hokejovou profesionální činnost. 
 Až do odchodu do důchodu se  
věnoval podnikání v pozici jednatele  
a společníka obchodní společnosti.
V roce 2013 byl zvolen poslancem  
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, kde působí ve výbo-
ru pro veřejnou správu a regionální  
rozvoj a je místopředsedou sněmovní-
ho podvýboru pro sport a mládež.
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Sledujte nás na webu a sociálních sítích

Kromě návštěv v kabinách má CAIHP schůzky i s jednotlivými zástupci z kabin, kde probíráme zásadní věci směrem od  
VV CAIHP do kabin a naopak názory kabin směrem k VV CAIHP. Abyste měli představu, kdo kromě Vaší kabiny je zástupcem 
těch ostatních, představujeme tváře, které všichni dobře znáte a které reprezentují ostatní týmy. Jsme jim za účast na našich 
schůzkách vděčni, protože jsou jakousi spojkou mezi CAIHP a kabinami, se kterými telefonicky i mailem komunikujeme  
v mezidobí osobních kontaktů s Vámi všemi.

Představu jeme:  kontaktn í  osoby  
v  jednot l ivých extra l igových k lubech

Jan Výtisk
Bílí Tygři Liberec 

Jaroslav Hlinka
HC Sparta Praha 

Václav Kočí
BK Mladá Boleslav

Leoš Čermák
HC Kometa Brno

Jiří Burger
HC VÍTKOVICE STEEL

Michal Trávníček
HC VERVA Litvínov

Jiří Polanský
HC Oceláři Třinec 

Martin Vyrůbalík
HC Olomouc 

Radek Duda
HC Energie Karlovy Vary

Tomáš Rolinek
HC Dynamo Pardubice

Jiří Drtina
Piráti Chomutov

Ondřej Kratěna
HC Škoda Plzeň 

Jiří Šimánek
Mountfield HK

Filip Čech
PSG Zlín 

KDO JSME 
•  organizace se silným zázemím 

chránící zájmy a práva členů,  
která sdružuje profesionální 
hokejisty v České republice 
•  tým expertů se znalostí 

problematiky hokeje a práva 
•  spolupracujeme s Českým svazem 

ledního hokeje a agenty 
•  spolupracujeme s evropskými 

hokejovými asociacemi a NHLPA 
· tvoříme projekty na poli sportu, 
osvěty a charity

SLUŽBY PRO ČLENY
•  komplexní právní pomoc  

a poradenství 
•  možnost čerpání řady výhod  

a bonusových programů exkluzivně 
pro hráče a jejich rodinné příslušníky 
u partnerů asociace 
•  zahraniční spolupráce s 

partnerskými organizacemi, 
konzultace a poradenství díky 
spolupráci s Českým svazem ledního 
hokeje a dalšími institucemi
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