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VISION CAIHP 2018 
ve vztahu k ČSLH a APK LH 

 

 

Bod CAIHP 1. 

Česká asociace hokejistů, z.s. (dále jen „CAIHP“) navrhuje ČSLH a APK LH následující věci 
k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje úpravu profesionální hráčské smlouvy, týkající se: 

a) BUY-OUT, 

b) DVOUCESTNÁ SMLOUVA. 

 

Ad a) (BUY-OUT) 

Buy-out v profesionální hráčské smlouvě ve prospěch klubu bez ovlivnění ze strany hráče a 
kompenzace základní odměny (tzn. výpověď smlouvy ze strany klubu bez uvedení důvodu a bez 
ovlivnění ze strany hráče a kompenzace základní odměny). CAIHP navrhuje následující úpravy 
Hráčské smlouvy: 

 
VIII. 

Výpověď bez uvedení důvodu a kompenzace Základní odměny 
 

1.     Klub je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu (dále jen „Neodůvodněná 
výpověď“). Klub však není oprávněn dát Hráči Neodůvodněnou výpověď v době od 8. 
kalendářního dne (včetně) po skončení tzv. základní (dlouhodobé) části Ligy do konce příslušné 
Sezóny. Dá-li Klub Hráči Neodůvodněnou výpověď, zaniká tato Smlouva dnem následujícím po 
dni doručení písemné Neodůvodněné výpovědi Hráči. V případě jakýchkoli nejasností ohledně 
doručení Neodůvodněné výpovědi Hráči doporučeným dopisem se má za to, že byla Hráči 
doručena třetího dne ode dne odeslání. Neodůvodněná výpověď musí být písemná. 
  
2.     Dá-li Klub Hráči Neodůvodněnou výpověď, je povinen zaplatit Hráči kompenzaci Základní 
odměny (dále jen „Kompenzace“), a to: 
  

a)       jednorázovou Kompenzaci odpovídající níže uvedené části Základní odměny, na kterou 
by, nebýt Neodůvodněné výpovědi, vznikl Hráči nárok do konce Sezóny, v níž byla 
Neodůvodněná výpověď Hráči dána: 
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(i) 25%, pokud Klub doručí Hráči Neodůvodněnou výpověď alespoň 7 kalendářních 
dnů (včetně) před prvním soutěžním utkáním Ligy, 
(ii)  60%, pokud  Klub doručí Hráči Neodůvodněnou výpověď v období od 6. kalendářního 
dne (včetně) před prvním soutěžním utkáním Ligy do 15.12. (včetně) příslušné Sezóny, 
(iii) 100%, pokud Klub doručí Hráči Neodůvodněnou výpověď v období od 16.12. (včetně) 
příslušné Sezóny do 7. kalendářního dne (včetně) po skončení tzv. základní (dlouhodobé) 
části Ligy této Sezóny,         

přičemž tuto Kompenzaci je Klub povinen Hráči zaplatit nejpozději do 10 dnů ode dne, ve 
kterém byla Hráči doručena Neodůvodněná výpověď; 
  
b)       Kompenzaci odpovídající 25% Základní odměny, na kterou by, nebýt Neodůvodněné 
výpovědi, vznikl Hráči nárok za dobu od 1. dne Sezóny následující po Sezóně, v níž byla 
Neodůvodněná výpověď Hráči doručena, do konce sjednané doby trvání Smlouvy, 

  
přičemž tato Kompenzace je splatná v termínech, v nichž by byla splatná Základní odměna, 

z níž se Kompenzace počítá. 
 
CAIHP dále navrhuje: 
 

- CAIHP navrhuje, aby v případě Buy-out ze strany klubu hráč odcházel z mateřského klubu 
pro danou sezónu bez náhrady (odstupného). 

- CAIHP navrhuje, aby v případě Buy-out ze strany klubu hráč odcházel bez náhrady 
v případě, že za něho mateřský klub v dané sezoně inkasoval odstupné, tj. v případě, kdy 
hráč neodchází z mateřského klubu, ale z hostování. 

- CAIHP navrhuje, aby za situace kdy klub, využije vůči hráči svého práva plynoucího pro něj z 
čl. II. odst. 7. či odst. 8. Hráčské smlouvy, tento klub bude po následném uplatnění Buy-out 
vůči hráči povinován k úhradě Kompenzace vypočtené z původně sjednané Základní 
odměny. 

- CAIHP navrhuje, aby klub nebyl oprávněn uplatnit vůči hráči Buy-out při naplnění čl. VI. 
odst. 1. písm. a), b) a c) Hráčské smlouvy. 

 

Ad b) (DVOUCESTNÁ SMLOUVA) CAIHP navrhuje následující úpravu textu čl. II. Hráčské smlouvy: 

1. Při splnění všech podmínek uvedených v Hráčské smlouvě náleží Hráči za činnost vykonávanou dle 
této Smlouvy následující základní odměna (dále jen jako „Základní odměna“), blíže specifikovaná a 
Smluvními stranami sjednána v Příloze číslo 1, tvořící nedílnou součást této Smlouvy. 

- Základní odměna za 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc trvání této Smlouvy a za činnost vykonávanou 
v ELH je blíže specifikovaná a Smluvními stranami sjednána v Příloze číslo 1, tvořící nedílnou součást 
této Smlouvy (dále jen „Základní odměna v ELH“).  

- Základní odměna za 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc trvání této Smlouvy a za činnost vykonávanou 
v I. lize je blíže specifikovaná a Smluvními stranami sjednána v Příloze číslo 1, tvořící nedílnou součást 
této Smlouvy (dále jen „Základní odměna v 1. lize“).  
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- Základní odměna za 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc trvání této Smlouvy a za činnost vykonávanou 
v nižší soutěži než I. lize je blíže specifikovaná a Smluvními stranami sjednána v Příloze číslo 1, tvořící 
nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Základní odměna v nižší soutěži“). Základní odměna v nižší 
soutěži se Smluvními stranami sjednává pouze za předpokladu, že Klub je účastníkem 1. ligy.  

2. Hráči mohou náležet za výkon činnosti dle této Smlouvy další odměny specifikované v Příloze číslo 
1, tvořící nedílnou součást této Smlouvy (dále jen jako „Smluvní odměna“). 

3. Za plnění předmětu této Smlouvy mohou být Hráči na základě rozhodnutí Klubu poskytnuta další 
peněžitá plnění (dále jen jako „Peněžitá plnění“) a/nebo nepeněžitá plnění (dále jen jako 
„Nepeněžitá plnění“). 

 
Vzhledem k výše uvedenému CAIHP navrhuje úpravu Přílohy č. 1 k Hráčské smlouvě o následující 
text: 
 
 

Základní odměna 
 

1. Klub se zavazuje platit Hráči následující Základní odměnu: 

 

Základní odměna za činnost vykonávanou v ELH: ……………………. Kč za kalendářní měsíc. 

Základní odměna za činnost vykonávanou v I. lize: ……………………. Kč za kalendářní měsíc. 

Základní odměna za činnost vykonávanou v nižší soutěži než I. lize: ……………………. Kč za kalendářní 
měsíc. 

 

Odůvodnění: 

a) V zájmu CAIHP, ČSLH a APK LH by mělo býti eliminovat veškeré možné situace, jež mohou 
zapříčinit, vznik případných sporů mezi hráčem a klubem. Otázka Buy-out není v hráčské 
smlouvě řešena a tím smlouva nenabízí možnost klubům rozvázat s hráčem smlouvu za 
předem jasně daných podmínek.  

b) Důvodem změny je eliminovat účelově vytvořené stavy, na jejichž základě může docházet k 
různým způsobům ukončení hráčské smlouvy, když po změně by mohlo docházet k ukončení 
smlouvy podle jasných pravidel. Dvoucestná smlouva zajištuje hráči před podpisem hráčské 
smlouvy výslovná a nezaměnitelná pravidla pro vyplácení odměn, a to ať bude hrát 
v jakékoliv soutěži. Dvoucestná smlouva by byla garantem finančních částek v Tipsport 
extralize i Chance lize, zaručujícím klubům i hráčům jasné podmínky při podpisu hráčské 
smlouvy i případných přesunech mezi soutěžemi. 
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Bod CAIHP 2. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje stanovení PEVNÝCH TERMÍNŮ URČENÝCH PRO VOLNO HRÁČŮ, a to: 

 

a) letní termín od 01. července do 20. července příslušného kalendářního roku, a dále 

b) zimní termín od 21. prosince do 26. prosince příslušného kalendářního roku. 

 

Odůvodnění: 

CAIHP by pro hráče rádo stanovilo pevné termíny určené jako nehrací dny, a to z důvodu, že hráči 
mohou společně s rodinami a příbuznými předem plánovat čerpání letních dovolených či vánočních 
svátků. 

 

Bod CAIHP 3. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje ve věci OSOBNOSTNÍCH PRÁV upravit stávající následující text čl. IV platné 
Hráčské smlouvy: 

„IV. 
Zvláštní ujednání 

1. Hráč touto Smlouvou uděluje Klubu výlučné svolení jakýmkoli v den podpisu této Smlouvy známým technickým způsobem 
pořídit a použít písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Hráče, 
jakož i jeho projevy osobní povahy; ani takovéto použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy Hráče. Hráč dále 
uděluje Klubu výlučné svolení společně se shora uvedeným nebo samostatně použít jeho jméno a příjmení, pravdivé údaje 
týkající se jeho cti a důstojnosti, jakož i údaje z jeho soukromí s výjimkou nejužšího soukromí - intimní sféry.  
 
2. Svolení podle odst. 1 uděluje Hráč ke všem účelům, které přímo nebo nepřímo souvisí s ledním hokejem a popularitou 
Hráče, k účelům propagace vlastní činnosti Klubu, Ligy, které se Klub účastní, ledního hokeje obecně, jakož i k propagaci 
výrobků, služeb a názvů třetích osob s využitím společenského postavení a známosti Hráče, jakožto osoby výjimečné svým 
talentem, schopnostmi a dovednostmi v ledním hokeji. Svolení podle odst. 1 tohoto čl. IV této Smlouvy se uděluje ke 
komerčním i nekomerčním účelům.  
 
3. Svolení Hráč uděluje na dobu trvání této Smlouvy. Hráč tak podpisem této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
svolení, které Klubu udělil v odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy se vztahuje na celou dobu trvání této Smlouvy, přičemž 
ještě po dobu 24 měsíců následujících po skončení této Smlouvy má Klub právo používat písemnosti osobní povahy, 
podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Hráče, jakož i jeho projevy osobní povahy, pořízené či 
učiněné po dobu trvání této Smlouvy, a to v rozsahu vymezeném v odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy. Tímto ujednáním 
není žádným způsobem dotčeno ani omezeno právo Hráče uzavřít po skončení této smlouvy novou hráčskou smlouvu, jíž 
Hráč udělí svolení v rozsahu tohoto článku této Smlouvy novému klubu.  
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4. Oprávnění, které Klub získává podle odst. 1 a 2 tohoto článku, je Klub oprávněn vykonávat samostatně nebo 
prostřednictvím třetích osob (svých smluvních partnerů). Klub je oprávněn získané oprávnění nebo jeho část zdarma či za 
úplatu postoupit třetím osobám (jež toto oprávnění mohou vykonávat taktéž pouze pro účely uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku) s tím, že jeho vlastní oprávnění tím není dotčeno.“ 
 
 a to následujícím způsobem: 
 

„IV. 
Osobnostní práva 

 
1. Hráč touto Smlouvou uděluje Klubu svolení jakýmkoli v den podpisu této Smlouvy známým technickým způsobem 
pořídit písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Hráče, jakož i 
jeho projevy osobní povahy s tím však, že Klub je oprávněn využívat tato osobnostní práva týkající se Hráče pouze jako 
součásti celého družstva Klubu, když takovéto použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy Hráče. Svolení podle 
tohoto odstavce uděluje Hráč ke komerčním i nekomerčním účelům a ke všem účelům, které přímo nebo nepřímo souvisí s 
ledním hokejem a popularitou Hráče, k účelům propagace vlastní činnosti Klubu, Ligy, které se Klub účastní, ledního 
hokeje obecně, jakož i k propagaci výrobků, služeb a názvů obchodních partnerů Klubu, s využitím společenského 
postavení a známosti Hráče, jakožto osoby výjimečné svým talentem, schopnostmi a dovednostmi v ledním hokeji. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, svolení dle tohoto odstavce Hráč uděluje na dobu trvání této Smlouvy, když po 
skončení této Smlouvy má Klub právo používat osobnostní práva Hráče, pouze v rozsahu nezbytně nutném pro 
informování o činnosti, výsledcích a historii Klubu. Oprávnění, které Klub získává podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, je 
Klub oprávněn vykonávat samostatně nebo prostřednictvím třetích osob (svých smluvních partnerů). Tímto ujednáním 
není žádným způsobem dotčeno ani omezeno právo Hráče uzavřít po skončení této Smlouvy novou hráčskou smlouvu, jíž 
Hráč udělí svolení v rozsahu tohoto článku této Smlouvy novému klubu.  
 
2. K jinému užití osobnostních práv Hráče ze strany Klubu či třetí osoby se vyžaduje předchozí písemný souhlas Hráče, 
jehož součástí bude taktéž ujednání Smluvních stran o další finanční odměně Hráče za poskytnutí jeho osobnostních práv.  
 
3. Ujednáním uvedeným v odst. 1. tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo Hráče po dobu trvání této Smlouvy 
poskytnout ke komerčním i nekomerčním účelům právo k užití jeho osobnostních práv, tj. zejména podobizny, obrazových 
snímků, obrazových a zvukových záznamů a projevů osobní povahy třetím stranám s výjimkou jiných hokejových klubů za 
dobu trvání této Smlouvy. Hráč bere na vědomí, že je oprávněn používat svou vlastní fotografii v dresu Klubu za 
předpokladu předchozího a písemného souhlasu Klubu.  
 
4. Shora uvedeným není dotčeno ani omezeno právo třetích osob zakotvené obecně závaznými právními předpisy 
(zejména § 88 odst. 2 a § 89 Občanského zákoníku). Jiným hokejovým klubům může Hráč po dobu účinnosti této Smlouvy 
udělit svolení k pořízení a/nebo použití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a 
zvukových záznamů týkajících se Hráče, jakož i jeho projevů osobní povahy, jména a příjmení, údajů týkajících se 
soukromí, cti a důstojnosti Hráče pouze na základě předchozího písemného souhlasu Klubu.“ 
 
 
Odůvodnění: 
CAIHP v žádném případě nechce zasahovat do práv klubu, plynoucí z čl. IV. Hráčské smlouvy, avšak by 
rádo zakotvilo i možnost hráče po dobu trvání smlouvy využít nabídky ke své prezentaci či propagaci 
prostřednictvím třetích osob, včetně CAIHP, avšak mimo vazbu se stávajícím klubem, a to ke 
komerčním i nekomerčním účelům.  
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

www.caihp.cz 

Bod CAIHP 4. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje ÚPRAVU PŘESTUPNÍHO A REGISTRAČNÍHO ŘÁDU (TABULKOVÉHO 
ODSTUPNÉHO) na základě vypracovaného návrhu, které je uplatňováno v rámci vyspělých 
evropských zemí pouze již v České republice. Smyslem stávajících tabulek dle CAIHP je 
pouze zajištění bonity či aktiv klubů vůči třetím osobám (např. bankám). CAIHP se bude 
snažit předložit ČSLH a APK LH alternativu tabulkového odstupného, která klubům na místo 
tabulek zajistí jinou formu zajišťující aktiva, akceptovatelnou bankami. Za účelem zajištění 
nové alternativy, nahrazující tabulky, CAIHP žádá APK LH o udělení souhlasu ČSLH 
k poskytnutí všech hráčských smluv, včetně příloh, řešících odměny a bonusy hráčů, 
registrovaných ČSLH, a to CAIHP a znaleckému ústavu, vše po podpisu NDA.  

 

Odůvodnění: 

CAIHP má zájem odstranit stav, který škodí lednímu hokeji, neboť Česká republika je poslední 
zemí, kde platí tabulkové odstupné. Především z důvodu jednotlivého zvýhodnění / 
znevýhodnění mezi hráči Tipsport ELH, Chance liga a příchozími cizinci se chce CAIHP 
spolupodílet na přestavbě současného přestupního a registračního řádu. CAIHP chce 
eliminovat aktuální problémy, kdy díky tabulkovému odstupnému dochází např. k omezení 
volného pohybu hráčů, k předčasnému ukončování kariér hráčů či jejich odchodu do cizích 
soutěží, k diskriminaci českých hráčů oproti cizincům, kteří přichází pouze na mezinárodní 
transfer, k vyplácení z tabulek od rodičů atd. 

 

Bod CAIHP 5. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN, jichž by se účastnili i zástupci CAIHP a na 
nichž by docházelo k projednávání konkrétních témat, se kterými by přišel ČSLH, APK LH či 
CAIHP.  

 

Odůvodnění: 

CAIHP má zájem se zapojit do řešení veškerých témat, souvisejících nejen s hráči, ale 
s hokejem celkově jako takovým, když výsledkem by měly býti výstupy pro jednotlivé dotčené 
orgány k projednání, včetně doporučení. Prostřednictvím těchto pracovních skupin může 
CAIHP taktéž přijímat od jednotlivých klubů či příslušných orgánů podněty, které jsou 
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předmětem sporu mezi kluby a hráči, mezi příslušnými orgány a hráči, a to za účelem 
odstranění aktuálních problémových situací. 

 

Bod CAIHP 6. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje úpravu profesionální hráčské smlouvy o ujednání, ze kterého vyplyne, že:  

 

a) se hráč podpisem hráčské smlouvy automaticky stává členem CAIHP, a dále 

b) hráč souhlasí s tím, aby z odměny sjednané mezi klubem a hráčem, klub odvedl za 
hráče na účet CAIHP na začátku sezóny roční členský příspěvek.   

 

Odůvodnění: 

Aby CAIHP byla schopna řešit legislativní věci, týkající se hokeje a dále zejména, aby CAIHP byla 
schopna pomoci řešit jakékoliv problémy mezi kluby a hráči či mezi příslušnými orgány a hráči, musí 
CAIHP sdružovat všechny profesionální hráče. Jen (i) tak může CAIHP jako jediný subjekt, hájící jejich 
zájmy, vystupovat za všechny hráče při jednáních s příslušnými dotčenými orgány, čímž dojde 
k vyloučení situace, že by za členy CAIHP vystupovalo CAIHP a za nečleny jiný subjekt či (ii) tak může 
CAIHP hned v počátku sporu mezi klubem a hráčem, neplnícím své povinnosti z hráčské smlouvy, či 
naopak, vstoupit do tohoto sporu jakožto případný mediátor a spor hned v počátku urovnat bez 
zásahu a zatěžování příslušných orgánů. Z důvodu četnosti dotazů směřujících ze strany hráče na 
ČSLH či APK LH, bude možno i sjednat, že hráč může kontaktovat příslušný orgán jen prostřednictvím 
CAIHP, která dokáže tyto dotazy selektovat a řešit i sama bez zatížení příslušných orgánů. 

 

Bod CAIHP 7. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje vytvoření společného vzdělávacího projektu s názvem „PRÁVA A 
POVINNOSTI HRÁČE Z HRÁČSKÉ SMLOUVY“, na jehož základě dojde k poskytnutí finančního 
příspěvku ve prospěch CAIHP, za účelem pokrytí nákladů spojených s realizací školení pro 
všechny hráče jednotlivých klubů samostatně po celé České republice, jejichž předmětem 
bude zejména identifikace nejen práv, ale i veškerých povinností, plynoucí pro hráče 
z Hráčské smlouvy, tak aby hráči věděli, nejen jaká jsou jejich práva, ale taktéž i jejich 
povinnosti vůči klubům. 
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Odůvodnění: 

CAIHP má zájem na zvýšení podvědomí hráčů nejen o jejich právech, plynoucích z Hráčské smlouvy, 
ale i jejich povinnostech, díky čemuž by mohlo dojít k odstranění nejasností a zároveň k minimalizaci 
budoucích možných sporů mezi kluby a hráči. 

 

Bod CAIHP 8. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje vytvoření dalšího společného vzdělávacího projektu s názvem „LEKTOŘI DO 
KABIN“, na jehož základě dojde k poskytnutí finančního příspěvku ve prospěch CAIHP, za 
účelem pokrytí nákladů spojených s lektorskou činností, kterou by CAIHP zajistila pro členy 
reprezentace (i mládežnické) na domácích či zahraničních turnajích či reprezentačních 
srazech, a to ve chvílích volna. Zejména by se jednalo o realizaci výuky požadovaných cizích 
jazyků, matematiky, českého jazyka apod. 

 

Odůvodnění: 

CAIHP má zájem o vyplnění volných chvil za účelem zvýšení jazykových či jiných schopností 
jednotlivých hráčů. 

 

Bod CAIHP 9. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje vytvoření dalšího společného projektu s názvem „HOKEJOVÝ DEN S ČSLH, 
APK LH A CAIHP“, na jehož základě dojde k poskytnutí finančního příspěvku ve prospěch 
CAIHP, za účelem pokrytí nákladů spojených s propagací hokeje ze strany ČSLH, konkrétním 
klubem a CAIHP, a to např. ve sjednaném obchodním centru v každém extraligovém městě 
či jiném místě s vysokou frekvencí veřejnosti. Projekt by měl v daném městě propagovat 
hokej jako takový, a to jak pro dospělé, tak pro mládež.  Součástí akce by byly soutěže pro 
děti, podpisová akce hráčů daného klubu, a kulturní doplňkový program. 

 

Odůvodnění: 

CAIHP má zájem se podílet na větší propagaci hokeje v daném městě, více sblížit fanoušky s klubem a 
hráči a více podpořit mládež při jejich rozhodování jaký sport ve svém životě zvolit. 
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Bod CAIHP 10. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK LH následující věc k projednání: 

 

- CAIHP navrhuje vytvoření dalšího společného projektu s názvem „HRÁČ MĚSÍCE CAIHP 
Tipsport extraligy“ a „HRÁČ MĚSÍCE CAIHP Chance ligy“ zvolený společně ČSLH, APK LH A 
CAIHP“. 

 

Odůvodnění: 

CAIHP má zájem více zatraktivnit Tipsport extraligu a Chance ligu, v hráčích vyvolat větší 
soutěživost a motivaci, což ve svém důsledku, může míti, ještě větší zviditelní hokeje v očích 
veřejnosti. 

 

Bod CAIHP 11. 

CAIHP navrhuje ČSLH a APK následující věc k projednání: 

 

- CAIHP připravuje produkt – POJIŠTĚNÍ KONTRAKTU HRÁČE.  

 

Odůvodnění: 

CAIHP má zájem zajistit klubům výhodnější možnost pojištění kontraktu hráče, a to s pojišťovnou, 
s níž by bylo uzavření smlouvy pro kluby akceptovatelné a tím zajistit klubům finanční úsporu a 
hráčům jistotu, pro případ neschopnosti plnění hráčské smlouvy ze strany hráče ze zdravotních 
důvodů. 

 
Za výkonný výbor České asociace hokejistů, z.s. 

Mgr. Libor Zbořil, prezident 


