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VISION CAIHP 2018 
ve vztahu k ČSLH a APK LH 

 

Bod CAIHP 1. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH úpravu profesionální hráčské smlouvy, týkající se: 

a) BUY-OUT, 

b) DVOUCESTNÁ SMLOUVA. 

Bod CAIHP 2. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH 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. 

 

Bod CAIHP 3. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH ve věci OSOBNOSTNÍCH PRÁV upravit stávající Hráčskou smlouvu a 
tím umožnit i hráči poskytnout svá osobnostní práva ke komerčním i nekomerčním účelům pro 
třetí osoby mimo klub a tím si zajistit i možný další finanční příjem. 

 

Bod CAIHP 4. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH ÚPRAVU PŘESTUPNÍHO A REGISTRAČNÍHO ŘÁDU (TABULKOVÉHO 
ODSTUPNÉHO). 

Bod CAIHP 5. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH 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.  

Bod CAIHP 6. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH ÚPRAVU 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.   
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Bod CAIHP 7. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH 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. 

 

 

Bod CAIHP 8. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH 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. 

Bod CAIHP 9. 

CAIHP navrhla ČSLH a APK LH 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. 

 

Bod CAIHP 10. 

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

 

Bod CAIHP 11. 

CAIHP připravuje pro ČSLH a APK LH produkt – POJIŠTĚNÍ KONTRAKTU HRÁČE (pojištění 
profesionálních hráčů ledního hokeje pro případ dočasné či trvalé ztráty jejich příjmů v důsledku 
nemoci či zranění).  
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Za výkonný výbor České asociace hokejistů, z.s. 

Mgr. Libor Zbořil, prezident 


