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ČESKÁ ASOCIACE HOKEJISTŮ, Z. S. 
(DÁLE JEN „CAIHP“) 

 
Etický kodex hráčských zprostředkovatelů registrovaných CAIHP 

 

Etický kodex hráčských zprostředkovatelů registrovaných CAIHP je písemným dokumentem, 
jež je závazný pro hráčské zprostředkovatele registrované CAIHP, když jeho odsouhlasení a 
dodržování v něm vyjádřených hodnot je jednou z podmínek pro zapsání a vedení na 
seznamu hráčských zprostředkovatelů vedených CAIHP. 
Etikou CAIHP rozumí taktéž duchovní orientaci, která je základem hráčského 
zprostředkovatele nevyjímaje, když etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe 
každého hráčského zprostředkovatele zapsaného na seznamu CAIHP.  
Etika se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel, a to obecně závazných právních 
předpisů, řádů, rozhodnutí a předpisů vydávanými sportovními orgány a kluby. Obsah pojmu 
etika rovněž zahrnuje správné postoje mezi sportovci, dalšími hráčskými zprostředkovateli, 
sportovními orgány, kluby, diváky, novináři a dalšími subjekty. 
Etický kodex hráčských zprostředkovatelů registrovaných CAIHP se vztahuje i na jejich 
zaměstnance a osoby vystupující jejich jménem. 
 
POUŽITÉ TERMÍNY 
Registrovaný hráčský zprostředkovatel 
Hráčský zprostředkovatel, který splnil další podmínky registrace u CAIHP a byl výkonným 
výborem CAIHP zaregistrován v seznamu hráčských zprostředkovatelů CAIHP. Registrovaným 
hráčským agentem může být jak právnická, tak fyzická osoba. 
Hráč  
Hráč ledního hokeje, který hraje nebo si přeje hrát profesionální soutěž v ledním hokeji v 
České republice. 
Etický kodex  
Tento Etický kodex hráčských zprostředkovatelů registrovaných CAIHP. 
 
ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI  
1. Registrovaný hráčský zprostředkovatel je povinen při výkonu své činnosti dodržovat 

právní řád České republiky, řídit se interními předpisy a rozhodnutí CAIHP a předpisy 
vydávanými sportovními organizacemi v oblasti hokeje. 

2. Registrovaný hráčský zprostředkovatel je povinen vykonávat svou činnost svědomitě a 
poctivě a tak, aby nepoškodil nebo neohrozil pověst své profese, kariéru a pověst Hráče.  

3. Etika Registrovaného hráčského zprostředkovatele je neslučitelná s šířením urážek, 
pomluv nebo nepodložených obvinění Hráčů, ostatních hráčských zprostředkovatelů, 
sportovních orgánů, klubů, CAIHP i kohokoli jiného. 

4. S výkonem činnosti Registrovaného hráčského zprostředkovatele je neslučitelné korupční 
jednání či podvodné jednání jiného druhu. 

5. Registrovaný hráčský zprostředkovatel se snaží o udržení, resp. zvýšení, své odborné 
úrovně celoživotním vzděláváním. 
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6. Registrovaný hráčský zprostředkovatel se musí chovat tak, aby svým jednáním 
nediskreditoval ani nepoškodil prestiž svého povolání a povolání Hráčů. 

7. Registrovaný hráčský zprostředkovatel dbá o udržení a zvyšování prestiže svého 
povolání. 

8. Jednou z povinností Registrovaného hráčského zprostředkovatele a CAIHP je vyvarovat 
se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co může ve sportovní veřejnosti 
zavdat důvod podezírání z předpojatosti či neobjektivnosti. 

9. Registrovaný hráčský zprostředkovatel respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti 
kolegů, i v případě, že se s nimi neztotožňuje. 

10. Registrovaný hráčský zprostředkovatel respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých 
kolegů a ostatních odborných pracovníků a tím taktéž zvyšuje kvalitu svého povolání a 
své odbornosti. 

11. Kritické připomínky k názorům či činnosti svých kolegů vyjadřuje v takových situacích a 
takovým způsobem, aby neposkytl třetím osobám možnost posuzovat činnost kolegů v 
nesprávných souvislostech. 

12. Registrovaný hráčský zprostředkovatel zcela nezkresleně prezentuje svou práci třetím 
osobám, a to zejména v médiích a na veřejnosti. 

13. Registrovaný hráčský zprostředkovatel se vyhýbá kritice svých kolegů, a to zejména 
v médiích a na veřejnosti. 

14. Registrovaný hráčský zprostředkovatel respektuje jedinečnost každého Hráče bez ohledu 
na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní 
stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. 

15. Registrovaný hráčský zprostředkovatel respektuje právo každého Hráče na seberealizaci 
v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při 
realizaci společného cíle. 

16. Registrovaný hráčský zprostředkovatel pomáhá Hráčům svými znalostmi, dovednostmi a 
zkušenostmi při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play. 

17. Registrovaný hráčský zprostředkovatel vykonává každodenní činnost na nejvyšší možné 
odborné úrovni. 

 
ZÁSADY ČINNOSTI VE VZTAHU K HRÁČŮM 
1. Registrovaný hráčský zprostředkovatel dbá v první řadě o zájem Hráče, kterého 

zastupuje. Zájem Hráče má přednost před zájmy Registrovaného hráčského 
zprostředkovatele.  

2. Registrovaný hráčský zprostředkovatel je povinen řídit se pokyny Hráče. Pokud jsou 
pokyny Hráče v rozporu s jeho zájmy, s právními předpisy nebo interními předpisy 
zúčastněných stran, je Registrovaný hráčský zprostředkovatel povinen Hráče na 
nevhodnost pokynů upozornit a není povinen se takovými pokyny řídit.   

3. Registrovaný hráčský zprostředkovatel je povinen sám Hráče přiměřeně informovat o 
vyřizování jeho záležitostí a na vyžádání Hráče je povinen poskytnout Hráči informace, 
vysvětlení, dokumenty a doklady nabyté v souvislosti s činností Registrovaného 
hráčského zprostředkovatele, které Registrovaný hráčský zprostředkovatel uschová po 
dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů Hráče, a které se k jeho 
záležitosti vztahují. 

4. Registrovaný hráčský zprostředkovatel je oprávněn zastupovat více Hráčů při jednání 
s klubem..  

5. Registrovaný hráčský zprostředkovatel má nárok na spravedlivou odměnu za svou 
činnost pro Hráče. Při sjednávání odměny je Registrovaný hráčský zprostředkovatel 
povinen pravdivě informovat Hráče o očekávaném rozsahu svých služeb a předpokládané 
výši odměny a případných dalších souvisejících nákladech. Odměna nesmí být zjevně 
nepřiměřená zvyklostem a složitosti vyjednávané záležitosti.  
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6. Registrovaný hráčský zprostředkovatel je povinen dodržovat mlčenlivost ve vztahu ke 
všem informacím, které se při výkonu své činnosti dozví, nezprostí-li ho mlčenlivosti 
zastupovaný Hráč.  

7. Registrovaný hráčský zprostředkovatel nesmí použít informace, které se dozvěděl při 
výkonu činnosti, ve svůj vlastní prospěch či ve prospěch třetí osoby na újmu Hráče.  

8. Registrovaný hráčský zprostředkovatel odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze 
smluvních závazků k Hráči.  

9. Registrovaný hráčský zprostředkovatel se ve své každodenní praxi snaží ovlivňovat 
pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve prospěch společného cíle s Hráčem.  

10. Registrovaný hráčský zprostředkovatel vede Hráče k vědomí odpovědnosti za sebe samé. 
11. Registrovaný hráčský zprostředkovatel pomáhá rozvíjet potenciál Hráče podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí. 
12. Registrovaný hráčský zprostředkovatel je povinen v případě sporu s Hráčem informovat 

CAIHP a řešit tento spor smírně, a to před orgány CAIHP. 
 
ZÁSADY ČINNOSTI VE VZTAHU K OSTATNÍM HRÁČSKÝM ZPROSTŘEDKOVATELŮM 
1. Při získávání Hráčů jako svých klientů nesmí Registrovaný hráčský zprostředkovatel 

používat nepravdivé, zavádějící nebo klamavé údaje a nesmí snižovat důstojnost či 
zpochybňovat schopnosti jiného hráčského zprostředkovatele.  

2. Jakýkoliv spor s jiným Registrovaným hráčským zprostředkovatelem je Registrovaný 
hráčský zprostředkovatel povinen řešit primárně smírnou cestou, případně před orgány 
CAIHP.  

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Porušení Etického kodexu ze strany Registrovaného hráčského zprostředkovatele může 

být ze strany CAIHP sankcionováno napomenutím, pozastavením registrace u CAIHP, 
zrušením registrace u CAIHP či výmazem ze seznamu hráčských zprostředkovatelů, 
vedeným CAIHP. 

2. Tento Etický kodex se uplatní na veškerou činnost Registrovaných hráčských 
zprostředkovatelů, kterou vyvíjejí při zastupování Hráčů.  
 
Tento etický kodex jsem odsouhlasil dne ________ 
 
 
 
 

PODPIS: .......................................           PODPIS: ……………………………………... 
Obchodní jméno: …..             Obchodní jméno: …... 
Zástupce: ………                           Zástupce: …………………  

Funkce: …..             Funkce: …. 


