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Interní předpis CAIHP č. 1 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO FYZICKÉ OSOBY A 
FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ 

NA HOKEJOVOU SEZÓNU 2018/2019 
 

V souladu s čl. IV. Stanov České asociace hokejistů, z.s. (dále jen „CAIHP“), nesoucím označení 
„Členství ve Spolku“, odst. 4, výkonný výbor CAIHP stanovuje následující výše a podmínky placení 
členských příspěvků ze strany členů CAIHP na hokejovou sezónu 2018/2019: 

(pojmem „hráč“ níže je myšlen člen CAIHP) 

  

- Hráči Tipsport extraligy, kteří odehráli v základní části hokejové sezóny 2017/2018 více jak 
50% utkání v extralize, zaplatí členský příspěvek v hokejové sezóně 2018/2019 v celkové výši 
5.900,- Kč (slovy: Pět tisíc devět set korun českých), a to nejpozději do 31. října 2018, který je 
stanoven na celou sezónu (do srpna 2019), případně do třiceti dnů po vzniku členství, 
nesdělí-li CAIHP jinak, 

 

- Hráči Tipsport extraligy, kteří odehráli v základní části hokejové sezóny 2017/2018 méně 
jak 50% utkání v extralize, zaplatí členský příspěvek v hokejové sezóně 2018/2019 v celkové 
výši 3.000,- Kč (slovy: Tři tisíce korun českých), a to nejpozději do 31. října 2018, který je 
stanoven na celou sezónu (do srpna 2019), případně do třiceti dnů po vzniku členství, 
nesdělí-li CAIHP jinak, 

 

- Hráči Chance ligy zaplatí členský příspěvek v hokejové sezóně 2018/2019 v celkové výši 
3.000,- Kč (slovy: Tři tisíce korun českých), a to nejpozději do 31. října 2018, který je stanoven 
na celou sezónu (do srpna 2019), případně do třiceti dnů po vzniku členství, nesdělí-li CAIHP 
jinak, 
 

- Hráči s příjmem nižším než 15.000,- Kč (slovy: Patnáct tisíc korun českých) měsíčně, včetně 
prémií nebo 180.000,- Kč (slovy: Jedno sto osmdesát tisíc korun českých) ročně, včetně 
prémií NEPLATÍ ŽÁDNÝ členský příspěvek do CAIHP,  
 

- Hráči rokem narození 1999 a mladší, NEPLATÍ ŽÁDNÝ členský příspěvek do CAIHP, 
 

- Hráči aktivně působící v zahraničí mimo Tipsport extraligu či Chance ligu zaplatí členský 
příspěvek v hokejové sezóně 2018/2019 v celkové výši 1.500,- Kč (slovy: Jeden tisíc pět set 
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korun českých), a to nejpozději do 31. října 2018, který je stanoven na celou sezónu (do 
srpna 2019), případně do třiceti dnů po vzniku členství, nesdělí-li CAIHP jinak, 
 

- Hráči Tipsport extraligy, kteří v hokejové sezóně 2017/2018 působili v Rusku, Švédsku, 
Finsku, Švýcarsku, Německu, Slovensku, NHL či AHL, zaplatí členský příspěvek v hokejové 
sezóně 2018/2019 v celkové výši 5.900,- Kč (slovy: Pět tisíc devět set korun českých), a to 
nejpozději do 31. října 2018, který je stanoven na celou sezónu (do srpna 2019), případně do 
třiceti dnů po vzniku členství, nesdělí-li CAIHP jinak a dále hráči Tipsport extraligy, kteří 
v hokejové sezóně 2017/2018 působili v ostatních hokejových zemích, zaplatí členský 
příspěvek v hokejové sezóně 2018/2019 v celkové výši 3.000,- Kč (slovy: Tři tisíce korun 
českých), a to nejpozději do 31. října 2018, který je stanoven na celou sezónu (do srpna 
2019), případně do třiceti dnů po vzniku členství, nesdělí-li CAIHP jinak, 
 

- Neaktivní hráči či nehráči, tedy ostatní členové CAIHP, zaplatí členský příspěvek v hokejové 
sezóně 2018/2019 v celkové výši 1.500,- Kč (slovy: Jeden tisíc pět set korun českých), a to 
nejpozději do 31. října 2018, který je stanoven na celou sezónu (do srpna 2019), případně do 
třiceti dnů po vzniku členství, nesdělí-li CAIHP jinak, 
 

- Hráči, nespadající do žádné shora uvedené kategorie, zaplatí členský příspěvek v hokejové 
sezóně 2018/2019 v celkové výši 3.000,- Kč (slovy: Tři tisíce korun českých), a to nejpozději 
do 31. října 2018, který je stanoven na celou sezónu (do srpna 2019), případně do třiceti dnů 
po vzniku členství, nesdělí-li CAIHP jinak. 

 

Členský příspěvek hráče bude hrazen na peněžní účet CAIHP číslo: 

 

2110167935/2700, 
 

variabilní symbol – rodné číslo či IČO plátce, když u zprávy pro příjemce plátce napíše – jméno a 
příjmení. Členský příspěvek je možno taktéž uhradit POUKÁZKOU, kterou hráč - člen CAIHP předloží 
svému klubu k zaplacení. 

 

Tento Interní předpis CAIHP č. 1 byl schválen výkonný výborem CAIHP dne 05. října 2018, nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jejich schválení, když je uložen v sídle CAIHP. 

 

Za výkonný výbor České asociace hokejistů, z.s. 

Mgr. Libor Zbořil, prezident 


