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CAIHP spolupracuje na návrhu změn
v přestupním a registračním řádu

CAIHP vypracovala návrh systému „výchovného“ a aktuálně spolupracuje na konceptu změn v přestupním a registračním řádu.

Zdarec borci,
zdravím Vás poprvé v roce 2016. V době
vydání tohoto čísla CAIHP News už máme za
sebou návštěvu všech kabin, a náplň nového
vydání novin se nese v duchu témat, která jsou
pro nás stále stěžejní a se kterými jsme vás
všechny při návštěvách v kabinách seznámili.
Hlavním tématem stále zůstává snaha
o změnu v “Přestupním a registračním řádu”
a řešení pořád nového problému se zdaněním
paušálních odpisů při danění hráčských
smluv. Ale to nejsou jediné snahy asociace.
Naším cílem je daleko větší zviditelnění CAIHP
jak pro veřejnost, tak hlavně pro vlastní
členy. Začátkem roku jsme spustili nové
webové stránky a představili inovované logo.
Na stránkách www.caihp.cz tak teď najdete
daleko více informací o dění uvnitř asociace,
článků s našimi členy, lidmi, kteří se o asociaci
starají, a s partnery. Přiblížíme vám kauzy,
které asociace prostřednictvím naší právní
kanceláře vyřídila a jak komu pomohla, abyste
hlavně Vy - naši členové - měli představu
o naší práci. Připravujeme návrhy na změnu
platby příspěvků do asociace. Jsme si vědomi,
že tento systém není ideální, a tak hledáme
cesty, jak jej co nejvíce zvýhodnit pro všechny
naše členy. Pracujeme se dvěmi verzemi,
během letní přípravy a při našich dalších
návštěvách v kabinách vám je představíme.
Přeju všem do finální části sezóny zdraví a co
nejvíc sil.

Marek Černošek
Předseda České asociace hokejistů

Přinést co nejvíce užitečných změn
pro hráče, kluby a celý český hokej
do současného přestupního a registračního řádu – to je cílem dokumentu z dílny České asociace
hokejistů (CAIHP) s názvem Návrh
systému „výchovného“. CAIHP již
tento návrh představila na mnoha
důležitých jednáních a momentálně usiluje o to, aby s dalšími návrhy
navrženými ČSLH dospěl k finálním
změnám v současném a pro všechny strany nevyhovujícím přestupním
a registračním řádu.
Návrh systému „výchovného“ se netýká jenom dvou nejvyšších českých
hokejových soutěží, TELH, 1. národní
hokejové ligy, v současné době fungující pod názvem WSM liga, ale i 2.
ligy. Jeho hlavními body jsou zachování nominální hodnoty hráčů, ale při
úpravě systému přestupů hráče, kdy
po dovršení určité věkové hranice by
měli tzv. odslouženo a mohli by pak
přestupovat bez tabulkové zátěže.
Dalšími body je rozpracování modelu hostování za pevně stanovenou
finanční částku a počty zápasů odehraných v hostujícím týmu. Pojednává také o možnosti hráče do 23 let,
který má ve svém týmu podepsanou
smlouvu a během trvání smlouvy
neodehraje určitý počet zápasů, aby
dosáhl po uplynutí této smlouvy statusu volného hráče a mohl tak odejít
za novým angažmá bez náhrady...
Předseda České asociace hokejistů
Marek Černošek s tímto návrhem
na změny v přestupním a registračním řádu v průběhu loňského roku,
konkrétně během léta a podzimu,
absolvoval několik důležitých schůzek. S kým? Jednalo se o setkání
s majiteli většiny klubů, které působí
v elitní české hokejové soutěži, tedy

v extralize. Marek Černošek majitelům návrh CAIHP důkladně představil a popsal.
Člen výkonného výboru CAIHP Jiří
Vykoukal navíc v souvislosti s tímto
návrhem stále aktivně komunikuje s
manažery týmů hrajících WSM ligu.
Cílem CAIHP je totiž jednak zahrnout
do své činnosti i kluby z této soutěže, především však její chystaný
návrh na změny v přestupním a registračním řádu zahrnuje i hráče a
manažery, pohybující se právě v prvoligovém a druholigovém prostředí.

Představitelé hráčské asociace, Marek Černošek, Jiří Vykoukal a Mgr.
Libor Zbořil, byli rovněž se svým
návrhem pozváni na jednání valné
hromady Asociace profesionálních
klubů ledního hokeje (APK LH), kde
přítomným manažerům představili jeho hlavní body. Tato schůzka se
konala v úterý 26. ledna letošního
roku, a co bylo jejím výstupem? Díky
ní mohou jednání o Návrhu systému
„výchovného“ pokračovat prostřednictvím komise zřízené ČSLH.
Šéf CAIHP Marek Černošek zase zůstává v kontaktu s jinou velice důle-

žitou osobou, Mgr. Petrem Břízou,
který je předsedou komise Českého
svazu ledního hokeje, jež byla zřízena speciálně za účelem přípravy
podkladů změn pro přestupní a registrační řád. V současné době jsou
totiž 3verze návrhů. Tzv. „švýcarský
model“, model, podle kterého se
zpoplatňuje každý přestup hráče v
soutěži a v jeho kariéře poměrnou
částí počítanou koeficienty, u kterého ale zaniká nominální hodnota
hráčů. Druhý model je úpravou současného přestupního řádu, který se
snaží některé body obrousit, a třetím
modelem je návrh CAIHP.
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Anketu Hokejista sezóny čeká v novém provedení druhý ročník, kdo se stane jeho vítězem?
Letos v květnu proběhne druhý ročník ankety Hokejista sezóny, spolupořádaný BPA a CAIHP. Stejně jako vloni si jejího vítěze ze svého středu vyberou
hokejisté sami, díky čemuž má ocenění opravdu nejlépe vypovídající hodnotu.
Kritéria ankety Hokejista roku zůstávají stejná jako loňský rok – do každé
kabiny přijde obálka s hlasovacími
lístky pro všechny členy týmu, které
po vyplnění a zalepení zpět do obálky budou odeslány buď do sídla BPA,
nebo CAIHP. Tam dojde za přítomnosti úřední osoby k jejich otevření.
Další podstatnou informací je, že
hlasovat bude možné pouze pro hráče, který nastoupil alespoň k jednomu mistrovskému zápasu. Hlasovat
vzájemně pro sebe nesmí spoluhráči
ze stejného týmu, a hlasující nesmí
rovněž poslat hlas sami sobě.
Loňský vítěz Hokejisty sezóny Martin Ručinský bude s největší pravděpodobností v zámoří plnit svoji novou
funkci GM pro světový pohár, a tak se
slavnostního večera nezúčastní. Budeme se však snažit zajistit aspoň
jeho zdravici pro nového vítěze.
Stejně jako vloni bude vítěz mimo
mnoha cen majitelem nádherného
poháru od společnosti Gravelli s.r.o.,
který v minulém roce vzbudil velkou

vlnu chvály a obdivu. Pořádně jej
spláchl také pot v podání triumfujícího Martina Ručinského, jelikož pohár
sám o sobě váží asi 15 kilogramů.
Pro letošní ročník jsou ovšem poháry plánovány hned dva. Putovní ve
stejné velikosti i hmotnosti, a zároveň pohár v menším provedení, který
vítězi zůstane.
A tak se všichni začněte připravovat
a přemýšlet o kandidátovi. O kom si
myslíte, že si výhru v anketě Hokejista sezóny zaslouží? Obálky budete
mít v kabině již brzy!

Hokejista sezóny i do WSM ligy?
Na nápadu se začíná pracovat

Čekat
věrnéslužby
službyododsvého
svého
Čekat věrné
mazlíčka
nenířešení.
řešení.
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výši
alespoň
12
000
Kč.
ve výši alespoň 12 000 Kč.
www.unicreditshop.cz
www.unicreditshop.cz

Garance podmínek – Banka tímto klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření smlouvy, pokud bude majitel účtu splňovat všechny stanovené

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.

Vzhledem k tomu, že anketa Hokejista sezóny dostala ve spolupráci
s agenturou BPA daleko větší význam
pro samotné hráče TELH, nosíme
v hlavě a začínáme pracovat na myšlence rozšíření stejného projektu
i do WSM ligy, tedy do druhé nejvyšší soutěže. Připravujeme jednání
s agenturou BPA i generálním partnerem WSM ligy a společností WSM.
Jsme toho názoru, že se za poslední
roky soutěž dostala na úroveň, kdy by
jí i hráčům, kteří v ní působí, slušela

větší pozornost veřejnosti. Ukázkou
toho byla letošní anketa s názvem
Sympaťák WSM ligy. Ta fanoušky
napříč všemi kluby WSM ligy velmi
zaujala.
A tak bychom byli rádi, kdyby se
v roce 2017 galavečer, věnovaný
našemu hokeji, rozrostl o anketu
Hokejista sezóny ve WSM lize. O pokračování příprav tohoto návrhu Vás
budeme informovat v dalších vydání
CAIHP News.
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Ke spolukomentování v České televizi jsem
se dostal náhodou, směje se David Pospíšil

Výborný hokejista a nyní skvělý hokejový spolukomentátor a expert České televize. To je David Pospíšil, známý fanouškům a televizním divákům po celé
republice. K profesi před kamerou jej přitom přivedla náhoda.
Davide, svou kariéru jste spjal hlavně s týmy Pardubic a Plzně. Jak na ni
vzpomínáte?
Vzpomínám na ni rád. V Pardubicích i v Plzni jsem se setkal s báječnými lidmi, sedli jsme si a zažil jsem
s nimi spoustu srandy. S Pardubicemi i Plzní jsem navíc získal i úspěchy,
s Plzní dvakrát extraligový bronz,
s Pardubicemi zase dvakrát stříbro.
Měl jsem kliku na dobrá mužstva,
a vůbec nejvíc si cením toho, že jsem
v nich potkal lidi, s nimiž jsem v kontaktu dodnes.

jsem trochu zamachroval a druhý
den mi Robert volal, že mě bere. Tehdy jsem si říkal, co jsem to udělal. Ale
to bylo tehdy, musím říct, že jsem za
tuto práci rád. Jsem pořád u hokeje,
i když už ho nehraji závodně.

V Pardubicích jste nosil i velmi neobvyklé číslo dresu 96,9. Proč?
Byla to doba těsně po revoluci,
kdy nebylo peněz nazbyt. Klub nám
dovolil, abychom si hledali osobní sponzory, a my jsme obcházeli
různé firmy s nabídkou propagace.
Byla to tedy jen jedna sezóna, která
se překlenula, jelikož extraliga musí
mít nějakou štábní kulturu. Mé číslo
souviselo s jedním rádiem, kam jsem
i chodil na rozhovory.

Pravidelně se účastníte golfového
turnaje Golf Charity Cupu, kde mezi
sebou soutěží hokejisté pro dobrou
věc. Jak se vám tato myšlenka líbí?
Ta myšlenka je skvělá. Každý
nemá to štěstí, aby třeba celou kariéru vydržel v dobrém zdravotním
stavu. Je to super událost, kterou
pomůžete někomu potřebnému tím,
že pro něj vyberete peníze. Navíc se
tam potkám s kluky, s nimiž nebo
proti nimž jsem dřív hrál. Vždycky se
takové akce rád zúčastním, jelikož
vím, že má velmi užitečný přínos. Jirku Vykoukala, kterýá tento turnaj organizuje, to stojí hodně práce a také
hodně času. Smekám za to před ním,
má můj obdiv.

Býval jste oblíbencem v kabině
a nyní bavíte diváky i jako hokejový spolukomentátor a expert na ČT
Sport. Jak jste se k tomu dostal?
Byla to náhoda. Když jsem jezdil
s klukem kvůli hokeji, potkal jsem
Martina Hostáka, který už v České televizi byl. Pochválil jsem mu to
a on mi opáčil, že Robert Záruba
zrovna hledá někoho do party. Tak

sejí být vyvážené. Řekl bych, že naše
hráčská asociace je ještě takové
dítě, ale určitě je potřebná. Vidíme to

kupříkladu na USA, hokejisté prostě
potřebují organizaci, která se za ně
postaví a pomůže jim. A myslím si,

že to může pomoci celému českému
hokeji.

Je činnost spolukomentátora a experta vaším koníčkem?
Je to hlavně můj koníček. Není to
věc, která by vás živila, ale je to takový bonus k tomu, co děláte. Přináší
mi to radost a pocit, že s hokejem
stále žiji. Hokej je kus mého života.

Jaký je váš pohled na CAIHP?
Jde o potřebnou věc. Každá věc na
světě potřebuje protiváhu, jinak je to
diktatura, která není dobrá. Věci mu-

OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR NIKE PRO CAIHP.

SLEVA 30% PRO ČLENY ASOCIACE.
Slevový kód se již brzy dozvíte na svých emailových adresách.

www.Top4Sport.cz
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Představujeme: kontaktní osoby
v jednotlivých extraligových klubech
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.

Jan Výtisk
Bílí Tygři Liberec

Michal Trávníček
HC VERVA Litvínov

Lukáš Pabiška
BK Mladá Boleslav

Tomáš Rolinek
HC Dynamo Pardubice

Ondřej Kratěna
HC Škoda Plzeň

Jaroslav Hlinka
HC Sparta Praha

Leoš Čermák
HC Kometa Brno

Radim Bičánek
HC Energie Karlovy Vary

Jiří Drtina
Piráti Chomutov

Martin Vyrůbalík
HC Olomouc

Jiří Polanský
HC Oceláři Třinec

Jiří Šimánek
Mountfield HK

Sledujte nás na webu a sociálních sítích

Jiří Burger
HC VÍTKOVICE STEEL

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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