
  

  

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceňování hráčů v ledním hokeji 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:           Vypracovala: 

Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.          Andrea Krejčová 

 

Praha, březen 2016 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne: …………………………… 

 

…………………………… 

Andrea Krejčová 



  

  

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým                

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi 

použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji paní Doc. Ing. Evě Čáslavové, CSc. za cenné rady, připomínky a ochotu při 

tvorbě a vedení mé bakalářské práce. 

 

 



  

  

Abstrakt 
 

Název: Oceňování hráčů v ledním hokeji 

 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení konkrétních doporučení na 

zlepšení současného systému oceňování hráčů ledního hokeje v České 

republice. O tomto modelu se často hovoří jako o tabulkovém odstupném, 

které bývá označováno za velice problematické. 

 

Metody: V práci se objevuje především metoda analýzy dokumentů. Analyzovány 

byly například zahraniční přestupní řády nebo oficiální statistiky českých 

hokejistů. Metody analogie a deskripce byly použity především při 

zpracování teoretické části. Pro zjišťování dalších potřebných informací jsem 

využila i metodu hloubkového rozhovoru s hokejovým agentem. Při přípravě 

návrhů byly využity i statistické metody. 

 

Výsledky: V práci bylo navrženo několik změn na zlepšení současného tabulkového 

systému. Jedná se především o určení hranice pro vyplácení tabulkového 

odstupného. Dále byly vytvořeny návrhy na změnu koeficientů pro navýšení 

základní hodnoty hráče.  

 

Klíčová slova: přestup, trh s hráči, cena hráče, tabulkový systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Abstract 

 

Title: Valuation of ice hockey players 

 

Objectives: The aim of this bachelor thesis is suggest improvement of Czech model of 

valuation hockey players. This model is sometimes called table system 

(compensation) and it´s really problematic.  

 

Methods: In this thesis was used mainly a method of analysis of documents. For 

example I analyzed some foreign transfer regulations or official statistics of 

Czech ice hockey players. Methods of analogy and description were used in 

theoretical part. Also I interviewed agent of ice hockey players. In practical 

part were used statistical methods. 

 

Results: In this work was suggest several changes to improve current Czech table     

system. It is mainly determination of limit for pay this table compensation. 

Other change is about coefficients for increase the basic value of ice hockey 

players.  

 

Keywords: transfer, transfer market, price of player, table system 
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Seznam použitých zkratek 
 

APK LH  Asociace profesionálních klubů ledního hokeje 

CAIHP  Česká asociace hokejistů 

ČSLH   Český svaz ledního hokeje 

EBEL   Erste Bank Eishockey Liga 

ELH   Extraliga ledního hokeje 

KHL   Kontinentální hokejová liga 

NHL   Národní hokejová liga 

NHLPA  National hockey league players association 

WAIPU  World association of ice hockey players unions 
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1 ÚVOD 
 

Sport obecně se stává u lidí stále oblíbenější aktivitou. Ať již lidé sami sportují, 

nebo jsou v roli diváků a fanoušků. Není tedy divu, že do této oblasti lidé začali hodně 

investovat. Vzniká mnoho firem, které se na sport zaměřují. Například podniky vyrábějící 

sportovní potřeby, marketingové agentury nebo profesionální sportovní kluby. Hlavními 

produkty, které tyto profesionální kluby (jako obchodní společnosti) nabízí, jsou sportovní 

utkání. To by ale nikdy nešlo bez hráčů, kteří zde představují nezbytný „výrobní faktor.“ Je 

tedy jasné, že existuje souvislost mezi hráči a tím, jak úspěšné kluby jsou. A to jak po 

stránce sportovní, tak i po stránce ekonomické. Pokud se klubu daří po sportovní stránce (s 

čímž souvisí hlavně výkonnost a kvalita hráčů), na stadion zamíří více diváků a klub tak 

bude mít vyšší zisk z prodeje vstupenek apod. 

Hráči tedy hrají tu nejdůležitější roli ve fungování sportovních klubů. Bez nich by to 

prostě nešlo. Důležité je si ovšem uvědomit, že ne každý hráč je tak dobrý, aby byl pro 

mužstvo užitečný a svými výkony přilákal diváky na stadion. Klub se tedy vždy musí dobře 

rozhodnout, které hráče angažuje. Podstatnou roli při rozhodování nehraje pouze kvalita a 

výkonnost hráče, ale samozřejmě jeho cena. Cenu hokejisty ovlivňuje v českém prostředí 

mnoho faktorů – například věk, různá hlediska výkonnosti jako vstřelené branky apod.  

Důležité také je, v jaké situaci se hráč zrovna nachází (zda je volným hráčem, hráčem pod 

smlouvou apod.), či zda je to český hokejista nebo cizinec. Oceňování hokejistů je tedy 

poměrně složitý proces, který je ale nezbytnou součástí přestupních jednání. 

Lední hokej patří v České republice k nejpopulárnějším a divácky nejatraktivnějším 

sportům. Je tedy znepokojivé, že v oblasti přestupové politiky (a s tím související 

problematiky oceňování hokejistů), se k těm nejlepším sportům rozhodně řadit nemůže. 

Model oceňování hráčů ledního hokeje (tedy tzv. tabulkový systém) je v českém 

prostředí považován za značně problematický. Stále častěji je podrobován kritice, jak ze 

strany profesionálních hráčů (s velkou podporou České asociace hokejistů), tak ze strany 

rodičů malých hokejistů, kterých se tento nešťastný model také týká (v podobě tzv. 

výchovného). Pro rodiče hokejistů to často znamená zaplacení nemalé částky, aby jejich 

dítě mohlo s hokejem pokračovat v jiném, než mateřském klubu. Pro dospělé hráče to může 

znamenat určité znevýhodnění na trhu práce – např. vůči cizincům. V krajních případech 
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jsou nuceni dokonce ukončit kariéru. 

I v porovnání s ostatními zeměmi Česká republika značně zaostává. To, že se 

nemůžeme srovnávat například s kolébkou ledního hokeje - Kanadou či USA je celkem 

pochopitelné. V systému oceňování hokejistů nás ale předčily i státy jako např. Německo, 

či Švýcarsko, které k „hokejovým“ národům rozhodně nepatří. Právě českému systému 

oceňování hráčů ledního hokeje a hlavně jeho zlepšení se bude tato bakalářská práce 

věnovat. Nutno podotknout, že se bude týkat především profesionálních hokejistů. 

Výchovné u dětí je velice složitý problém, který si žádá zásadnější změnu, než je úprava 

současného tabulkového systému. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 
 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování návrhů na zdokonalení modelu 

oceňování hráčů ledního hokeje, který je v současnosti používán v České republice a je 

označován za velice problematický.  Práce bude analyzovat fungující systémy ze zahraničí, 

které budou při sestavování konkrétních návrhů na zdokonalení českého systému sloužit 

jako inspirace. 

Vedlejším cílem práce je popsání přestupového procesu v ledním hokeji v České 

republice, který je v porovnání s ostatními sporty u nás velice složitý a neefektivní. 

Dále bude součástí práce část věnovaná konstruktivní evaluaci celého českého 

systému oceňování hráčů ledního hokeje. Tato evaluační analýza je podložena hlavně 

konkrétními případy z praxe, které budou v práci také rozebírány. 

 

Na základě cílů práce byly zvoleny následující dílčí úkoly: 

1. Popsání procesu oceňování hráčů ledního hokeje v České republice a další účelová 

analýza vývoje této problematiky vzhledem k řešenému problému 

2. Analýza přestupového procesu hokejistů v České republice 

3. Analýza systémů oceňování hráčů ledního hokeje fungujících v zahraničí 

4. Hloubkové interview s odborníkem na danou problematiku (hokejovým agentem) 

5. Hodnocení systému oceňování hráčů v České republice včetně uvedení konkrétních 

příkladů z praxe 

6. Vytvoření konkrétních návrhů na zlepšení metody oceňování hráčů ledního hokeje v 

České republice 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

3.1 Definice základních pojmů 

Na začátek je důležité definovat některé ze základních pojmů, které jsou v práci 

hojně používány (např. cena, hráč...). Dále budou v této části charakterizovány některé 

pojmy v souvislosti se sportovním prostředím, které má svá specifika, a tak se i pojmy liší 

se od těch z „běžného“ marketingu – např. sportovní produkt apod. Důležitou částí pak 

budou také pojmy týkající se Přestupního řádu pro kluby extraligy ledního hokeje a I. ligy 

obecně. 

 

3.1.1 Profesionální sportovec 

Vzhledem k tomu, že bakalářská práce se týká především oceňování profesionálních 

hokejistů, je potřeba definovat pojem profesionální sportovec. V literatuře můžeme nalézt 

mnoho definic tohoto pojmu. Například R. Arnold (2000) vymezil profesionální sport ja-

kožto „hospodářskou činnost, která je vytyčená úsilím po dosažení zisku k zajištění život-

ních podmínek a životní úrovně daného sportovce.“  [3, str. 9] 

Další definici uvádí Vrbecký (2011). Podle něj je sportovec profesionál, když 

„sportovní činnost vykonává soustavně, je to jeho obživa. Sport je provozován na vrcholové 

úrovni, přičemž za svoji činnost dostává úplatu. Tato úplata je účel jeho snahy (pomineme-

li úspěch, osobní odměny, a další aspekty, které nelze absolutně izolovat). Život takového 

sportovce je naprosto provázán s tréninky a soutěžemi.“ [49, str. 20] 

Profesionální sportovec bývá obecně definován jako osoba, která bere sportovní 

činnost jako své povolání a využívá ji jako zdroj obživy. [33] V kontextu této bakalářské 

práce je důležitý zejména fakt, že se tito lidé sportem živí. A kvůli tabulkovému odstupné-

mu se mohou ze dne na den ocitnout bez práce. 

 

3.1.2 Sportovní prostředí 

Sportovní prostředí obecně má svá specifika. Když se podíváme například na profe-

sionální kluby jako na podniky… V ekonomii se uvádí jako hlavní cíl podniku maximaliza-

ce zisku. Ale platí to i v případě profesionálních klubů? Jde klubům pouze o maximální 

zisk? Nikoli. V tomto prostředí totiž hraje velkou roli i sportovní stránka a s ní spojené 
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úspěchy klubu. 

Hlavním rozdílem mezi „normálním“ a sportovním prostředím je tak právě fungo-

vání podniků – ve sportovním prostředí sportovních klubů. Této problematice se budu dále 

věnovat v kapitole 3.1.3. 

 

3.1.3 Sportovní klub 

Profesionální sportovní klub se výrazně liší od klasických výrobních podniků. Za 

produkt se u sportovních klubů považuje sportovní utkání. Má nehmotný charakter a bývá 

spotřebováván v určité chvíli. Tento okamžik se nedá přenést, ani opakovat. Spotřebitele 

zde představují fanoušci. [1] Dá se tedy říci, že hlavním cílem klubu není maximalizace 

zisku, jako u klasických podniků, ale sportovní úspěch (tedy například co nejvyšší počet 

vítězství). Jak už bylo několikrát zmíněno, nepostradatelným výrobním faktorem jsou tak 

hráči, kteří vždy stojí za sportovními úspěchy klubu. 

Podle Novotného (2011) jsou „sportovní kluby ve srovnání s klasickými výrobními 

podniky vysoce produktivní, protože na rozdíl od nich potřebuje klub pracovníků specialistů 

poměrně málo, dvě až tři desítky.“[39, str. 336-337] 

Cílem sportovního klubu ale není jen jeden z cílů – jako maximalizace zisku, či 

sportovní úspěch. Podle Čáslavové (2009) se „u profesionálních sportovních klubů prolína-

jí 3 cíle: sportovní, ekonomické a sociální.“  [10, str. 38] 

1. Sportovní cíle 

Jedná se o určité kroky, které vedou ke sportovním úspěchům – ty se pak liší podle 

sportu/ soutěže. Tedy například v české extralize ledního hokeje (dále ELH) je nej-

vyšším sportovním cílem jistě získání titulu, ale existují i kluby, pro které cílem může 

být se v soutěži pouze udržet/skončit do 6. místa apod. Mezi sportovní cíle tak patří na-

příklad podpora talentů, motivace sportovců, zlepšení kvality tréninků, vzdělávání tre-

nérů apod. [10] 

2. Ekonomické cíle 

Aby mohl sportovní klub fungovat, je velice důležité zajistit dostatek financí a ty pak 

také efektivně využívat. Do ekonomických cílů tak můžeme zařadit například zajištění 

financí na chod klubu (na nákup hráčů, platy manažerů, pronájmy prostor...), reklama, 

sponzoring apod. [10] 
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3. Sociální cíle 

Pod pojmem sociální cíle si můžeme představit jakousi pozitivní atmosféru uvnitř klu-

bu. Může se tedy jednat například o ztotožnění se členů s klubem, udržování dobrých 

vzájemných vztahů mezi členy, jejich vzájemná spolupráce apod. [10] 

 

3.1.4 Cena 

Vzhledem k tomu, že tabulkové odstupné se dá v některých případech brát jako 

cena, kterou musí klub zaplatit, aby služby daného hráče mohl využívat, je nutné definovat 

i tento pojem. 

Foret a kol. (2003) definují ve své knize cenu ze tří hledisek: 

„Z marketingového hlediska představuje cena sumu peněz, množství výrobků anebo objem 

služeb, které je kupující ochoten prodávajícímu poskytnout jako protihodnotu za právo 

užívat určitý výrobek anebo službu. Z hlediska kupujícího vyjadřuje cena hodnotu určitého 

produktu, tj. poměr mezi jeho vnímanou kvalitou a množstvím peněz, které je za tento 

produkt požadováno. Z ekonomického hlediska je cena kompromisem mezi nabídkou a 

poptávkou a označuje se jako rovnovážná cena.“ [17, str. 123] 

Dále se v literatuře často objevuje definice Cetlové (2007). Cenu lze podle ní chápat 

takto: „Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách; mění 

se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji.“ 

[8, str. 107] 

U stanovování cen hráče se tak dá říci, že se jedná o objem peněz, které klub musí 

zaplatit, aby služby daného hráče mohl využívat. Nejedná se však o plat hokejisty, nýbrž o 

peníze, které se vyplácejí mezi kluby. V případě tabulkového odstupného (tedy oceňování 

hokejistů pomocí tabulkové metody) je důležité podotknout, že ceny hráčů jsou pevně sta-

noveny. Nemůžeme se tak v tomto tématu bavit o různých metodách cenové tvorby. Kluby 

v případě odstupného nemají například šanci odstupné navýšit, pokud mají pocit, že hráč je 

mnohem „cennější.“  Tedy teoreticky ano, ale asi neexistuje klub, který by dobrovolně za-

platil vyšší tabulkové odstupné, než mu Přestupní řád Českého svazu ledního hokeje naři-

zuje. Mají ale naopak možnost tabulkovou hodnotu snížit, pokud se na tom oba kluby do-

mluví. Týká se to hlavně přestupů do nižších soutěží, kde kluby nemají finanční prostředky 

na to, aby odstupné zaplatily v plné výši. 
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3.2 Pojmy týkající se procesu přestupů 

Problematika oceňování hokejistů je nedílnou součástí procesu přestupu hráčů. 

Vzhledem k tomu je nutné se zabývat výkladem některých základních pojmů, které se řeše-

né problematiky týkají. Všechny definice v této kapitole jsou součástí Přestupního řádu 

Českého svazu ledního hokeje (pro kluby ELH a I. ligy). [11] 

 

3.2.1 Liga, zahraniční soutěž 

V této práci se bude převážně jednat o tabulkovém odstupném v rámci profesionál-

ních soutěží, proto je důležité vymezit, o které soutěže se v České republice konkrétně jed-

ná. Vzhledem ke konkrétním příkladům z praxe, které se v práci objevují, je také nutné 

definovat pojem zahraniční soutěž. 

Liga 

Jak bylo výše zmíněno, je nutné definovat, které soutěže v ledním hokeji v České 

republice jsou považovány za profesionální. „Rozumí se profesionální soutěže seniorů v 

České republice v ledním hokeji řízené výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje 

z.s. (dále ČSLH), a to extraliga seniorů (ELH – konkrétní název v sezóně 2015/2016 - 

Tipsport extraliga) a I. liga seniorů (od sezóny 2015/2016 je oficiálním názvem WSM li-

ga).“  [11, str. 3] 

Zahraniční soutěž 

Pojem zahraniční soutěž je také nutné charakterizovat z toho důvodu, že na přestup 

do zahraničí se tabulkové odstupné nevztahuje. Evropská unie totiž zakazuje při transferech 

hráčů z jedné členské země EU do druhé nárokovat odstupné. Odstupné při přestupech 

v rámci jedné členské země ale neupravuje.  Pojmem zahraniční soutěž „se rozumí profesi-

onální zahraniční soutěž seniorů v ledním hokeji, které se účastní klub zahraniční soutěže 

se souhlasem Českého svazu ledního hokeje  z.s..“ [11, str. 3] 

 

3.2.2 Klub, klub zahraniční soutěže 

Následující pojmy jsou v práci hojně používány, a proto je nutné je vzhledem 

k řešené problematice správně vymezit. Na oba kluby se totiž vztahuje tabulkové odstupné, 

i když mnoho lidí si myslí, že klubů zahraniční soutěže se tato povinnost netýká. 
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Klub 

„Rozumí se právní subjekt, který se považuje za klub ve smyslu čl. 204 Soutěžního a 

disciplinárního řádu ČSLH, a který se účastní ligy (tedy ELH, či I. ligy).“ [11, str. 3] 

Pojem klub se samozřejmě využívá obecně pro označení jakéhokoliv českého hoke-

jového klubu. Zde je definice „omezena“ pouze na kluby ELH a I.ligy, vzhledem k tomu, 

že práce se zaměřuje především na profesionální hokej. Definice je opět uvedena 

v Přestupním řádu pro kluby ELH a I.ligy. 

 

Klub zahraniční soutěže 

„Rozumí se klub, který se se souhlasem ČSLH účastní zahraniční soutěže.“           

[11, str. 3] Příkladem takového týmu může být klub HC Orli Znojmo, který hraje zahraniční 

Erste Bank Eishockey Liga (dále EBEL).  EBEL  je mezinárodní klubovou soutěží týmů z 

Rakouska, Slovinska, Maďarska, Itálie a České republiky. [21] 

Dalším příkladem může být i klub HC LEV Praha, který byl ve dvou sezónách 

účastníkem Kontinentální hokejové ligy (dále KHL). Ve své druhé sezóně (2013/2014) se 

dokonce umístil na druhém místě KHL. Vzhledem k tomu, že tyto kluby jsou (byly) zare-

gistrovány pod ČSLH se i na ně vztahuje tabulkové odstupné. [35] 

 

3.2.3 Hráč, volný hráč, volný hráč s odstupným, cizinec 

Následující pojmy jsou také v souvislosti s problematikou oceňování velice často 

používány. Je proto nutné, aby zde byly správně vysvětleny. 

Hráč 

Celá bakalářská práce se týká tématu oceňování hráčů ledního hokeje, proto je ne-

zbytné správně (podle Přestupního řádu ČSLH) definovat pojem hráč. „Rozumí se hráč 

ledního hokeje registrovaný v klubu, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či 

dovrší 20. rok věku, a starší, nebo mladší hráč, který má nebo měl s klubem uzavřenou 

hráčskou smlouvu a tato smlouva je registrována ředitelem ligy.“ [11, str. 4] 

Volný hráč s odstupným 

„Hráč, za kterého je nový klub po skončení jeho hráčské smlouvy povinen zaplatit 

odstupné.“  V České republice se tento pojem může týkat v podstatě všech českých hráčů, 

kteří hrají v českých hokejových klubech. [11, str. 4] 



  

18 

 

Volný hráč 

Za volného hráče může být považován ten, kterému byla klubem trvale postoupena 

všechna práva v jeho prospěch. Volným hráčem může být označován také ten, který se vrá-

til z angažmá v zahraniční (z trvalého transferu) a vůči jeho mateřskému klubu byly vypo-

řádány všechny finanční závazky. V českém prostředí se ale nejčastěji vyskytuje varianta 

volných hráčů s odstupným. [14] 

Cizinec 

„Rozumí se cizí státní příslušník, pokud nepůsobil ve třech po sobě jdoucích sezó-

nách v soutěžích ČSLH.“ Tento pojem je důležitý hlavně proto, že na cizince se tabulkové 

odstupné vůbec nevztahuje. Často tak z těchto důvodů dochází k upřednostňování cizinců 

před českými hokejisty. [11, str. 4] 

 

3.2.4 Sezóna, odehraná sezóna, utkání, mistrovské utkání 

Tyto pojmy souvisí spíše obecně s přestupy v ledním hokeji v České republice, než 

konkrétně s problematikou oceňování hokejistů. Vzhledem k tom, že tato práce obsahuje i 

část věnovanou celému přestupnímu procesu v rámci ELH, je nutné vysvětlit a uvést tyto 

pojmy na pravou míru. Často totiž bývají definovány chybně. 

Sezóna 

„Rozumí se časový úsek od 1.5. do 30.4. roku následujícího.“ [11, str. 3] Jak už bylo 

výše uvedeno, právě pojem sezóna bývá často vysvětlován chybně. Mnoho lidí má za to, že 

sezóna se bere od začátku soutěže (tedy v případě ELH a I. ligy – září). Na letní část, kdy se 

hráči absolvují tzv. suchou přípravu a hlavně probíhá většina přestupních procesů, se občas 

zapomíná. 

Odehraná sezóna 

„Rozumí se nejméně 30% účasti hráče v mistrovských utkáních dle oficiální statisti-

ky ligy.” [11, str.3]  Tento pojem bývá velice důležitý v případě, že hráč přestupuje z jedno-

ho klubu do druhého během rozehrané sezóny. Pak těchto 30% může být velice důležitých. 

Mnoho soutěží totiž zakazuje zařazení hráče do tzv. vyřazovacích bojů (play-off), pokud 

nemá v daném klubu odehranou sezónu – tedy splněnou podmínku 30% odehraných utkání. 

Právě se splněním této podmínky, resp. s jejím ohlídáním u některých hráčů, mívají kluby 

problém. Může docházet např. ke kontumaci zápasů, do nichž hráč neoprávněně nastoupil. 
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Utkání, mistrovské utkání 

Pojmy utkání a mistrovské utkání jsou zde zmíněny z toho důvodu, že v praktické 

části se právě odehraných utkání bude týkat část návrhů. „Rozumí se veškerá utkání v led-

ním hokeji dle platných pravidel ledního hokeje a předpisů a řádů ČSLH v platném znění.” 

[11, str. 3] 

Pod pojmem mistrovské utkání se „rozumí se všechna utkání zahrnutá v rozpi-

su/herním řádu ligy.” [11, str. 3] Tedy pro potřeby této práce se jedná o utkání ELH a I.ligy. 

 

3.2.5 Asociace profesionálních klubů ledního hokeje 

Právě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (dále APK LH) bývá 

s tabulkovým odstupným také často spojována. Český svaz ledního hokeje se při řešení této 

problematiky odvolává na to, že bez souhlasu APK LH má „svázané ruce.“ Když se totiž na 

jejich posledním jednání řešilo tabulkové odstupné, bylo jeho zrušení (případně změna) 

APK LH zamítnuto. Pouze jeden klub byl pro změnu současného systému. 

Účelem APK LH je organizace, řízení a rozvoj ELH a zastupování jejich účastníků, 

stejně jako rozvoj a podpora vrcholového hokeje a výchova a podpora talentované mládeže 

pro účely ELH. Členy APK LH jsou všichni účastníci extraligy (tedy 14 členů). [2] 

 

3.2.6 Smírčí komise Českého svazu ledního hokeje 

Tento orgán je velice důležitý např. kvůli stanovení určitých koeficientů v procesu 

určování tabulkové hodnoty hokejistů. Dále také řeší spory týkající se právě tabulkového 

odstupného. 

„Jedná se o nezávislý tříčlenný orgán, který dle stanovených zásad řeší s konečnou 

platností přestupy a hostování hráčů dle „Zásad pro stanovení výše odstupného.” Rozhodu-

je o některých koeficientech navyšování základního odstupného (konkrétně se jedná o zdra-

votní stav hráčů – tedy chronická a dlouhodobá zranění a dále např. draft/juniorská mis-

trovství apod.) Kromě toho s konečnou platností posuzuje a řeší spory mezi klubem a hrá-

čem týkající se dodržování hráčské smlouvy včetně jejího předčasného ukončení a mezi 

kluby týkající se podmínek dohodnutých ve „Smlouvě o postoupení hráčské smlouvy.“      

[11, str. 4] 
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3.2.7 Hráčská smlouva 

Pojem hráčská smlouva se v souvislosti s přestupy a oceňování hráčů v ledním ho-

keji objevuje velice často. Jedná se např. o spojení „hráč pod smlouvou, bez smlouvy“ 

apod. Proto je velice důležité definovat tento pojem a i naznačit, jak taková smlouva vypa-

dá a co pro hráče i kluby v praxi vlastně znamená. Vzor hráčské smlouvy je k nahlédnutí 

v příloze 1. 

Český svaz ledního hokeje definuje hráčskou smlouvu jako „typizovaný vztah od-

souhlasený a registrovaný řídícím orgánem ligy a zpracovaný v souladu s platnými předpi-

sy a zákony České republiky. Hráč a klub mohou tento vztah uzavírat po dovršení 16. roku 

věku hráče, přičemž smluvní strany respektují, že pro kvalifikaci profesionální smlouvy není 

rozhodující právní vztah mezi klubem a hráčem.” [11, str. 3] Před začátkem sezóny 

2015/2016 přibyl v Přestupním řádu ČSLH následující odstavec. Do práce je zařazen hlav-

ně vzhledem ke kritice zbytečné byrokracie a složitosti přestupního procesu hráčů, kterému 

se práce také bude věnovat. „Nebude-li hráčská smlouva včetně příloh, případně násled-

ných dodatků, alespoň jednou ze smluvních stran předložena řídícímu orgánu soutěže k 

registraci v době jejího trvání, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření hráčské 

smlouvy, resp. dodatku hráčské smlouvy, bude na takovouto hráčskou smlouvu, resp. tako-

výto dodatek hráčské smlouvy, ze strany ČSLH a jeho orgánů nahlíženo tak, jako by smluv-

ní strany od takovéto hráčské smlouvy, resp. od takovéhoto dodatku hráčské smlouvy, od-

stoupily.” [11, str. 3] 

Jak už bylo výše zmíněno, hráčská smlouva je určitý pracovněprávní vztah, který s 

sebou samozřejmě pro obě strany nese určitá práva a povinnosti. Některé příklady podle 

Filingera (2008) jsou uvedeny níže. 

Mezi povinnosti klubu například patří: 

 Platit hráči sjednanou odměnu po dobu trvání smlouvy. 

 Nést náklady spojené s přípravou hráče a jeho účastí na jednotlivých utkáních. 

 Poskytnout hráči do užívání výstroj a vybavení potřebné k provozování činnosti.                

[16, str. 49] 

I když se tyto povinnosti klubů zdají jako naprosto logické, ne vždy se hráči napří-

klad svých výplat dočkají. Většinou se jedná o problém, který pramení z finančních po-

tíží klubu. Poslední kauza z května roku 2015 se týkala klubu HC Havlíčkův Brod, kdy 
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hráči na své výplaty marně čekali i několik měsíců. Kauzou se dokonce zabývala i   

Policie ČR. [44] 

Klub má ale také určitá práva: 

 Užívat sportovní schopnosti a dovednosti hráče. 

 Trvale či dočasně postoupit hráčskou smlouvu třetí osobě formou přestupu (prodeje) 

nebo hostování. 

 Výlučně užívat jméno, symboly, dres, obrazové a zvukové záznamy spojené s hrá-

čem. [16, str. 49] 

Také hráči mají nárok například na následující: 

 Právo požadovat po dobu trvání smlouvy sjednanou odměnu. 

 Právo užívat název klubu ve spojení se svou osobou po dobu trvání smlouvy.”            

[16, str. 49] 

Smlouva je však zavazuje také k plnění určitých povinností, například: 

 Poskytovat služby a hrát pod vedením klubu podle svých nejlepších schopností ve 

všech zápasech ligové soutěže, ale také v exhibičních utkáních apod. 

 Udržovat se v řádné fyzické kondici během celé sezóny. 

 Zdržet se jakéhokoliv chování, které by bylo v rozporu s mravními zásadami sportu, 

zájmy klubu a zájmy ligové soutěže. 

 Respektovat pravidla soutěžních, přestupních a disciplinárních řádů, kterými se 

soutěž řídí. [16, str. 49] 

V této části bych zmínila hlavně bod, kdy se hráči musí zdržet „nevhodného” cho-

vání. Mnoho lidí si totiž myslí, že to, jak se hráči chovají na veřejnosti, je pouze jejich 

soukromá věc, ale tak to není. Za své „přešlapy” mohou být klubem potrestáni (větši-

nou formou nemalých pokut). 

 

 

3.3 Pracovní trh hráčů 

Celá práce se věnuje tématu oceňování hráčů v ledním hokeji, které je součástí pře-

stupního procesu hokejistů. Právě proto je důležité definovat, kde se tento proces „odehrá-

vá” - tedy definovat pracovní trh hráčů. Podle Novotného (2011) „v profesionálním sportu 

fungují stejné principy jako na jiném pracovním trhu. Hlavními produkčními faktory na 
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sportovním pracovním trhu jsou hráči a trenéři (představují zde stranu nabídky práce). 

Jejich práci pak poptávají firmy – tedy v tomto případě sportovní kluby.” [39, str. 337] 

Pracovní trh hráčů definuje i Sluka (2007). Trh hráčů považuje „za trh práce jako 

každý jiný. Zde se také střetává nabídka a poptávka. Nabídku zde představují hráči, po-

ptávka je ze strany klubů. Trh pak umisťuje hráče do jednotlivých klubů. “ [43] 

Eysseltová (2014) ve své práci uvádí: „trh profesionálních sportovců je trhem nedo-

konalým. Uplatňuje se zde monopson a monopsonní chování sportovních klubů. Toto je 

charakteristické pro trh, kde se vyskytuje pouze jeden kupující, na sportovním trhu tedy 

profesionální liga, a velké množství nabízejících se hráčů, tedy produkčních faktorů. 

Tato situace na pracovním trhu sportovců je dána zejména těmito faktory: 

- imobilitou hráčů, 

- vysokou specializací pracovníků, tedy hráčů.” [13, str. 30] 

Omezení mobility hráčů je dáno tím, že hráč nemůže svévolně opustit klub, ve kte-

rém má platnou smlouvu. Další věc, která pohyb hráčů znesnadňuje, je jejich vysoká speci-

alizace. Dříve bylo běžné, že hráči vynikali na té nejvyšší úrovni hned v několika sportech 

– například Karel Koželuh, který žil v letech 1895-1950. Koželuh se na nejvyšší úrovni 

věnoval hned třem sportům: tenisu, fotbalu a lednímu hokeji. Tato skutečnost je dnes v pro-

fesionálním sportu naprosto nemyslitelná. [15] 

 

 

3.4 Hráčské asociace 

Tato část se bude věnovat hráčským asociacím, protože tyto organizace hrají v pro-

cesu oceňování hokejistů v ČR podstatnou roli. Česká asociace hokejistů totiž patří k nej-

větším kritikům tabulkové metody, které se tato bakalářská práce převážně věnuje. Hráčské 

asociace jsou občas označovány za jakési odbory. 

Odbory jsou organizace zaměstnanců, které by měly prosazovat jejich zájmy (např. 

mzdové) vůči zaměstnavatelům. V případě hráčských asociací je to podobné. Hokejisté do 

těchto asociací odvádějí určité peníze a ty za to hájí jejich zájmy. 

Česká asociace hokejistů 

Česká asociace hokejistů (dále CAIHP) vznikla v roce 2013 a jejím předsedou je 

Marek Černošek. Je to organizace chránící zájmy a práva svých členů, která pod sebou 
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sdružuje profesionální hokejisty v ČR. Tento spolek je tvořen odborníky se znalostmi pro-

blematiky hokeje a práva. Spolupracují samozřejmě s Českým svazem ledního hokeje a 

také s hráčskými agenty. Vytváří mnoho projektů – např. týkající se osvěty, charity… 

Jedním z projektů, které má například CAIHP v plánu je z oblasti vzdělávání. CAIHP svým 

členům nabízí komplexní právní pomoc a poradenství. 

Dále také možnost čerpání řady výhod a bonusů (např. pojištění, finanční a daňové 

poradenství apod.). CAIHP také zajišťuje zahraniční spolupráci s partnerskými organiza-

cemi (například s hráčskou asociací v Národní hokejové lize), konzultace a poradenství 

díky spolupráci s ČSLH a dalšími institucemi. [6] 

Dalšími organizacemi, které jsou důležité z hlediska řešené problematiky, jsou svě-

tové hráčské asociace. 

National hockey league players association 

National hockey league players association (dále NHLPA) je odborovou organizací, 

která působí v rámci zámořské Národní hokejové lize (dále NHL). NHLPA vznikla v červ-

nu roku 1967. Založení inicioval právník a hokejový agent Alan Eagleson, který se stal také 

prvním předsedou této organizace. Zajímavostí je, že byl v roce 1991 obviněn ze zpronevě-

ry peněz NHLPA a odvolán tak z funkce předsedy. 

Jejími členy jsou hráči působící v NHL a její mandát je reprezentovat jejich zájmy. 

Sídlí v Torontu a má přibližně 50 stálých zaměstnanců zaměřených na oblasti pracovního 

práva, licencování produktů, komunikaci s veřejností a řadu dalších. Stejně jako CAIHP se 

věnuje také i charitativní činnosti. Zaštiťuje např. projekty jako Hockey fights cancer, nebo 

celosvětově známý projekt Movember. [38] 

 

World association of ice hockey players unions 

Tato světová organizace (dále WAIPU) byla založena v roce 2007 a sídlí v Ženevě. 

Sdružuje pod sebou pět hráčských asociací. Konkrétně finskou, českou, švýcarskou, nor-

skou a asociaci KHL. Její zájem se samozřejmě ztotožňuje se zájmy jednotlivých asociací. 

Hlavním úkolem je tedy opět hájit zájmy hokejistů. Dále se pak věnuje i charitativní čin-

nosti – např. projekt Show respect. [50] 
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3.5 Hráč jako nehmotné aktivum 

Hodnotu hráčů ledního hokeje je možné určovat z ekonomického hlediska podobně 

jako u nehmotných aktiv, kam lze obecně profesionální sportovce zařadit. K nehmotným 

statkům totiž můžeme zařadit i jednotlivé stránky osobnosti člověka i hmotně zachycené 

projevy osobnosti člověka. Právě z tohoto pohledu můžeme hráče označit za nehmotné ak-

tivum. Toto zařazení dokládají i následující definice. [9] 

3.5.1 Definice nehmotného aktiva 

Nehmotné aktivum se dá v podstatě vnímat jako souhrn nějakých nehmotných stat-

ků. Podle Eysseltové (2014) „za nehmotné statky můžeme považovat například i jednotlivé 

stránky osobnosti člověka (tělesná nedotknutelnost, svoboda, zachycené projevy osobnosti 

člověka apod.). Duševní a tělesné schopnosti a dovednosti jsou ve sportu úzce propojeny. V 

důsledku vnějších vlivů se mohou v krátkém čase proměňovat, což má vliv na výkon hráče a 

s tím související ocenění.“ [14, str. 35 ] 

Nehmotné aktivum musí být podle Mezinárodního účetního standardu 38: „identifiko-

vatelné, podnikem kontrolované a přinášející budoucí ekonomické užitky.“  Všechny tyto 

podmínky hráči splňují. [30] 

 Identifikovatelnost 

Identifikovatelnost nehmotného aktiva spočívá v tom, že je oddělitelné, tj. způsobilé být 

samostatné nebo být oddělené od podniku a prodáno, převedeno atp., což v případě 

transferu hráčů určitě platí. 

 Kontrolování 

Podstata ovládání/kontrolování je založena na schopností podniku získat z příslušného 

aktiva budoucí ekonomické užitky a také na schopnosti zamezit přístupu jiných podniků 

nebo osob k těmto užitkům. I tato podmínka tak v případě hráčů bezpochyby platí. [14] 

 Budoucí ekonomický užitek 

Tato podmínka v sobě může podle Eysseltové (2014) zahrnovat například: 

- tržby z prodeje výrobku nebo služeb (např. kvalitní hráči zvyšují zájem diváků), 

- úspory nákladu (např. klub nakoupí jednoho kvalitnějšího hráče, který přinese více 

užitku, než dva méně kvalitní hráči, kteří by byli v součtu dražší), 

- jiné užitky vyplývající z využívání nehmotných aktiv podnikem (např. využití hráče k 

marketingovým aktivitám klubu). [14, str. 36 ] 
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3.5.2 Oceňování nehmotných aktiv 

Vzhledem k tomu, že profesionální hráč byl v předchozí kapitole označen jako ne-

hmotné aktivum, je možné určit jeho hodnotu právě pomocí metod pro oceňování nehmot-

ného majetku. Pro určení tržní hodnoty nehmotného majetku se mohou použít následující 

přístupy/metody: 

 

a) výnosový přístup 

Je nejčastější přístup používaný v České republice. Tento přístup je založen na aktu-

álních informacích o daném trhu výrobků, o tržním okolí i na dlouhodobých a kontinuál-

ních podmínkách tržního hospodářství. Skládá se z následujících metod, které popsal      

Novotný (2011): 

 Metoda s využitím licenční analogie 

„Tato metoda vychází z výdajů, které by musel výrobce nevlastnící licenci za ni zapla-

tit. Je třeba stanovit výši poplatku a to buď procentem ze zisku, nebo procentem z pro-

daného objemu. Dále je pak nutné stanovit předpokládaný objem výroby, ke kterému 

dojdeme součinem objemu výroby, ceny výrobku a poplatku za využívání patentu či li-

cence. Problém je se stanovením délky používání, která se do této metodiky také počítá. 

Tato metoda je však v profesionálním kolektivním sportu nevyužitelná, kvůli tomu, že trh 

s licencemi není zatím příliš rozvinut.“  [39, str. 339] 

 Metoda přírůstku výnosu 

„Tento způsob je využíván v případech, kdy lze prokázat, že používaný výrobek, který je 

chráněn značkou, přináší firmě vyšší zisk, než výrobek nechráněný. V praxi je tato me-

toda velice těžko aplikovatelná, ale v případě klubů existuje ochrana značkou. Tyto 

značky pak usnadňují přístup ke sponzorům, komunikaci s diváky…“ [39, str. 339] 

 Metoda kalkulované ztráty výnosu 

„V této metodě jde o hypotetickou ztrátu, která by podniku vznikla v případě, že by do-

šlo ke ztrátě práva na využívání nehmotného majetku. Tato metoda je však v profesio-

nálním sportu nepoužitelná.“ [39, str. 339] 

 Reziduální výnosové metody 

„Jedná se o metody spočívající v odečtení výnosu, který má původ ve složce hmotného 

majetku, od výnosu získaného pomocí všech složek aktiv. Tento rozdíl pak představuje 
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výnos dosažený nehmotným majetkem. Ve sportovních hrách je však rozhodující právě 

nehmotný majetek, takže tyto metody jsou taktéž ve sportovním prostředí obtížně použi-

telné.“ [39, str. 339] 

Výše zmiňovaný výnosový přístup je sice tím obecně nejpoužívanějším přístupem 

v oceňování nehmotných aktiv, ale ve sportovním prostředí je téměř nepoužitelný.  Další 

dva přístupy, které se v případě sportovního prostředí dají využít, jsou tržní a výnosový. 

 

b) tržní přístup 

„Tržní přístup je založen na aktuálních informacích o daném trhu výrobků, o tržním 

okolí i na dlouhodobých a kontinuálních podmínkách tržního hospodářství.“ [14, str. 61] 

Tržní přístup se v oblasti sportu dá využít např. při vyjednávání o podmínkách přestupů 

hráčů a o cenách těchto přestupů. 

 

c) nákladový přístup 

„Nákladový přístup je ve sportovním prostředí také využíván. Spočívá ve sledování 

nákladů podniku, které by měl v případě, že by chtěl získat užitnou hodnotu stejné kvality. 

Jedná se tedy o sumu nákladů, kterou by byl investor ochoten zaplatit za dané aktivum.“      

[14, str. 61] Tento přístup se ale týká spíše obecně klubových financí. Například klub má 

nějaké „volné“ peníze a uvažuje, kam je investuje. Zda koupí hráče, investuje do opravy 

stadionu apod. 

 

3.6 Existující alternativní metody měření kvality hráče 

V této kapitole jsou popsány některé známé metody oceňování hráčů. Nicméně je 

nutno podotknout, že žádná z nich se netýká hráčů ledního hokeje. A tyto existující modely 

jsou pro určování hodnoty hokejistů těžko použitelné. 

V systému kolektivních her uvádí například Gerrard (2006) čtyři alternativní přístu-

py pro měření kvality hráče, která je výchozím bodem pro ocenění hráče při přestupu a při 

jeho ocenění v klubu v podobě platu. Tyto přístupy jsou založeny na výkonnosti hráče, na 

tom, kolik financí na hráče musí klub vynaložit, na charakteristice hráče a také na tom, jak 

kvalitu hráče posoudit.[19] 
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 Hledisko výkonnosti hráče 

Je označováno jako individuální příspěvek hráče ke sportovnímu úspěchu týmu. V tý-

mových sportech je toto hledisko trochu problematické. Je tam totiž důležitá spolupráce 

(společné působení) týmu. Vzhledem k tomu, že výkonnost hráče je závislá i na spolu-

hráčích, spíše se zde můžeme zaměřit na aktuální výkonnost než na celkový potenciál 

hráče podávat herní výkon. [39] 

 Hledisko finančních nákladů 

Kvalita hráče se z tohoto hlediska hodnotí podle nákladů na konkrétního hráče. Kvalitu 

hráče se tak může měřit například podle jeho mzdy. V tomto případě můžeme říci, že 

hráčský trh je efektivní a mzdy by tak měly odrážet hráčův přínos pro klub (tedy jeho 

příjem z mezního produktu). [39] 

 Hledisko charakteristiky hráče 

Podle této metody je kvalita hráče odvozena od jeho charakteristik. Těmito charakteris-

tikami jsou: 

- věk hráče, 

- zkušenosti, 

- počet vstřelených branek, 

- mezinárodní vystoupení. 

Problémem u tohoto přístupu je, jaké charakteristiky jsou pro měření kvality hráčů nej-

vhodnější a nejvíce vypovídající. Někomu může přijít nejdůležitější počet vstřelených 

branek, jiný zase považuje za podstatné kritérium věk hráče a s tím související zkuše-

nosti. Je tedy velice obtížné objektivně zhodnotit hledisko charakteristiky hráče. [39] 

 Hledisko kvality hráče 

Posledním hlediskem je ukazatel kvality hráče. Kvalita hráče může být odvozena napří-

klad od tzv. Optova indexu (používaného ve fotbale), který hodnotí hráče v průběhu 

zápasu. Hráč je za jednotlivé akce (např. vyhýbání, křižování, bránění a pokusů o skó-

rování...) ohodnocen určitým počtem bodů. Systém bodového hodnocení je rozdílný pro 

jednotlivé kategorie hráčů – např. brankář, obránce, záložník. Hráčovo skóre se vypočí-

tá jako součet celkového počtu bodů, které hráč získal za celou sezonu vydělený celko-

vým počtem odehraných minut a pak vynásobený 90, abychom získali průměrné bodo-

vé hodnocení za odehrané utkání. Aby byli hráči zahrnuti do sledování Optova indexu, 
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musí mít odehraných minimálně 1 200 minut za sezonu a odehraných nejméně 75 minut 

ve více než 15 zápasech. Optův index tedy dodatečně poskytuje užitečné měřítko vý-

konnosti. Určitou nevýhodou může být fakt, že hráčské akce bývají hodnoceny subjek-

tivně. [39] 

Další metoda, jak vytvořit index kvality hráče je analýza přestupového (fotbalové-

ho) trhu, který je trhem kvality hráčů. Jak už bylo výše zmíněno – trh hráčů je trhem 

efektivním, takže tím pádem cena za přestup hráče by měla být také vyjádřením kvality 

hráče. Všechny informace o hráčích by tak měly být částmi jednoho celistvého indexu 

kvality hráče – tzv. PQI, který zohledňuje hlediska jako míru skórování za kariéru, mí-

ru nedávných/současných startovních vystoupení apod. [39] 

Vzhledem k tomu, že Optův index i metoda PQI jsou systémy vytvořené přímo pro 

fotbalové prostředí, práce se tímto dále podrobněji věnovat nebude. 

 

Hodnocení kvality hráčů je nezbytnou součástí přestupového procesu. Proto je veli-

ce důležité, aby v rámci celého hráčského trhu byl používán univerzální a hlavně funkční 

systém oceňování hráčů. Pro oceňování hráčů ledního hokeje ale dosud žádný takový sys-

tém neexistuje. Tabulková metoda se sice dá považovat za jakýsi univerzální systém, ale v 

současnosti není český model označován za funkční (resp. vhodný pro české podmínky). 

Je sice pravda, že velmi často dochází k přestupům hráčů, kteří ještě mají platnou 

smlouvu v klubu a ke stanování jejich ceny tak dochází tržně (záleží na dohodě obou klu-

bů), ale stejně je nutné vytvořit funkční a univerzální systém pro případ, že se tak nestane. 

 

 

3.7 Metodologie oceňování hráčů v ledním hokeji (tabulkové odstupné) 

Tato část je věnována problematice ocenění hráče tzv. tabulkovým systémem. Pou-

žívá se v situacích, kdy hráč mění své působiště a v době transferu už nemá s klubem plat-

nou smlouvu. I přestože už hráč není pod smlouvou, klub, kde hokejista působil naposledy, 

má právo na získání tabulkového odstupného. Nutno ale podotknout, že tabulkové oceňo-

vání bývá až jednou z posledních možností. Kluby se většinou snaží domluvit. 

Každá ze soutěží má samozřejmě stanovena svá vlastní pravidla a metodiku stano-

vení ceny hráče. Kluby registrované v soutěžích, které jsou spravovány Českým svazem 
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ledního hokeje, jsou při stanovení ceny hokejisty („odstupné“) vázány následujícími Zása-

dami pro stanovení výše odstupného za přestup a hostování (dle stanov ČSLH). 

Tabulkové odstupné má jasný systém výpočtu. Nejprve je potřeba stanovit základní 

hodnotu hráče, která je odvozena od věku hokejisty. Dále se pak upravuje pomocí koefi-

cientů (např. počet startů v lize, umístění bodování v lize apod.) Určení základní hodnoty i 

koeficientům se věnují následující tabulky 1 a 2. 

Základní hodnota hráče se upravuje vždy před začátkem přestupního termínu pro 

novou sezónu o inflační koeficient vyhlášený Českým statistickým úřadem k 1.lednu pří-

slušného roku, kdy sezóna zahajuje. Z tabulky 1 lze vyčíst, že se předpokládá nejlepší for-

ma u hráčů v rozmezí 23-27 let. Tato hranice (tedy 27 let) se tak obecně bere jako vrchol 

kariéry, proto u starších hráčů už základní hodnota klesá. 

 

3.7.1 Určení základní hodnoty hráče 

Základní hodnota hráče je v českém systému oceňování hokejistů stanovena vždy 

podle věku hráče. Hodnoty hráčů jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

 

Tabulka 1: Základní hodnota hráče 

Stáří hráče Finanční částka (Kč) 

do 20 let 802 000 

21 861 000 

22 937 650 

23-27 1 016 400 

28 937 650 

29 861 000 

30 842 700 

31-33 721 350 

34 a více 314 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 
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Tabulka 2: Přestupy do nižších soutěží 

Soutěž Základní hodnota ve výši: 

ELH 100 % 

I.liga 75% 

II.liga 50% 

Regionální soutěže 20% 

Okresní soutěže 5% 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 

 

Je jasné, že základní hodnoty hráčů by nebyly únosné pro kluby v nižších soutěžích. 

Je proto nutné, aby byly hodnoty hráčů poměrně sníženy (při přestupech do nižších soutě-

žích). Výši těchto hodnot ukazuje tabulka 2. 

 

3.7.2 Koeficienty pro navýšení základní hodnoty hráče 

Koeficienty představují možnosti, jak navýšit základní tabulkovou hodnotu hráče na 

základě následujících údajů: 

a) počet odehraných sezón v lize 

b) počet startů v lize 

c) umístění v bodování hráčů mužstva v předchozí sezóně (góly, asistence, +/- body) 

d) umístění v bodování hráčů ligy v předchozí sezóně (góly, asistence, +/- body) 

e) počet reprezentačních startů za seniorskou reprezentaci celkem 

f) draft, juniorská reprezentace – pouze u hráčů do 22 let, zahraniční angažmá v předchozí 

sezóně v nejvyšší soutěži účastníka Mistrovství světa skupiny A 

g) zdravotní stav (chronická a dlouhodobá zranění) [11] 

Poznámky: 

 Všechny koeficienty se vyjadřují bodově v rozmezí 0 až 20 bodů. 

 Koeficienty se nevztahují na hráče nad 34 let. 

 Koeficienty a) – e) se stanovují na základě údajů dle oficiálních statistik vydaných 

nebo uznaných ČSLH. 

 Koeficienty b) – d) se vztahují pouze na hráče ELH. 
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 Koeficient f) a g) posuzuje Smírčí komise ČSLH dle předložených materiálů. Smír-

čí komise ČSLH přidělí dle průkaznosti předložených materiálů a na základě zna-

lostí hokejového trhu. 

 Základní hodnota hráče může být navýšena maximálně o 140 %. [11] 

 

 

Stanovení hodnoty koeficientu 

Tabulka 3: Počet sezón v lize 

Počet sezón v lize Koeficient 

0 0 

1 4 

2 8 

3 10 

4 15 

5 a více 20 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, Na základě [11] 

 

Tabulka 4: Počet startů v lize 

Počet startů v lize Koeficient 

0 0 

Méně než 20 4 

40 8 

70 10 

100 15 

100 a více 20 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 

 

Tabulka 5: Umístění v bodování hráčů mužstva v uplynulé sezóně: Brankář 

Číslo Koeficient 

Číslo 1 20 

Číslo 2 10 

Číslo 3 5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 

 

Poznámka: Pořadí se stanoví dle počtu odchytaných minut v sezóně 
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Tabulka 6: Umístění v bodování hráčů mužstva v uplynulé sezóně: Obránce 

Umístění Koeficient 

1. - 2. místo 20 

3. - 4. místo 15 

5. - 6. místo 10 

7. místo a níže 5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 

 

Tabulka 7: Umístění v bodování hráčů mužstva v uplynulé sezóně: Útočník 

Umístění Koeficient 

1. - 4. místo 20 

5. - 8. místo 15 

9. - 12. místo 10 

13. místo a níže 5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 

 

Tabulka 8: Umístění v bodování v lize: Brankář 

Umístění Koeficient 

1. - 3. místo 30 

4. - 6. místo 25 

7. - 10. místo 20 

11. místo a níže 2 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 

 

Tabulka 9: Umístění v bodování v lize: Obránce 

Umístění Koeficient 

1. - 5. místo 30 

6. - 10. místo 25 

11. - 15. místo 16 

16. - 20. místo 14 

21. - 30. místo 12 

31. -  40. místo 8 

41. - 50. místo 4 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 
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Tabulka 10: Umístění v bodování v lize: Útočník 

Umístění Koeficient 

1. - 9. místo 30 

10. - 19. místo 25 

20. - 29. místo 14 

30. - 39. místo 10 

40. - 49. místo 8 

50. - 75. místo 4 

76. místo a níže 0 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 

 

Tabulka 11: Počet reprezentačních startů v seniorských výběrech "A" 

Reprezentační starty Koeficient 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

Více než 15 20 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, na základě [11] 

 

Poznámky k tabulce 11: 

 Start za "B" tým má v počtu startů hodnotu 50 % startů v "A" týmu. 

 U reprezentantů, kteří na posledním Mistrovství světa odehráli 5 a více utkání (u 

brankářů 3 a více), se celkově vypočítaná hodnota hráče zvyšuje o 10 %. [11] 
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V oficiálním dokumentu ČSLH (Přestupní řád pro kluby ELH a I. ligy) je uvedeno, že 

koeficienty mohou nabývat hodnot od 0 do 20 bodů. V části Umístění v bodování v lize je 

však možné získat až 30 bodů. Tato chyba se v Přestupním řádu ČSLH, i přes řadu upozor-

nění, objevuje již několik let. 

 

 

3.8 Přestupní proces v České republice 

Oceňování hokejistů je součástí přestupního procesu. Právě z toho důvodu je tato 

část do bakalářské práce také zařazena. Nutno podotknout, že přestupní proces se bude vě-

novat pouze pohybům hráčů v rámci ELH a  I.ligy, protože jen tyto transfery souvisí s ta-

bulkovou metodou v ČR.  Na přestupy hráčů do zahraničí se tabulkové odstupné nevztahu-

je. 

Přestupnímu procesu se práce bude věnovat zejména proto, že se jedná o hodně slo-

žitý proces. Vzhledem k náročnosti procesu se kluby mohou dopustit chyb, za které jsou 

pak potrestáni (většinou odečtením bodů). Např. v roce 2010 byly za chyby během registra-

ce hráčů potrestány odečtem bodů kluby Plzně (-19bodů) a Mladé Boleslavi (-22bodů). 

Vyřízení přestupu hokejisty opravdu není jednoduchá záležitost. Celkově se jedná o 

9 kroků, které jsou popsány v kapitole 3.8.2. 

 

3.8.1 Přestupní proces v rámci extraligy ledního hokeje a I. ligy 

Hráčská smlouva se uzavírá v případě změny působiště hráče. Hráčská smlouva 

vzniká na základě vzoru, který byl schválen APK LH. Samozřejmě nesmí být v rozporu s 

legislativou ČR. 

Do tohoto vztahu vstupují mezi sebou navzájem kluby disponující vlastnictvím práv 

na hráče nebo klub s hráčem samotným, včetně cizinců. Přestupního řízení se tedy mohou 

účastnit kluby (jeden, v němž je hráč registrován a druhý, do něhož hlásí hráč přestup) a 

samozřejmě hráč. Smluvní vztahy je možné uzavírat v době od 1.5. roku do 31.1. následují-

cího roku příslušné sezóny. 

Po dobu trvání smluvního vztahu má vlastník, tedy klub právo využívat práv na hrá-

če v plném rozsahu, případně je dále postupovat v rámci soutěží řízených ČSLH jiným klu-

bům, pokud smlouva nestanoví jinak. [13] 
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Pokud hráč mění své působiště, existují dvě varianty: přestup a hostování. Proble-

matice hostování se dále práce věnovat nebude, protože u hostování se nikdy neuplatňuje 

tabulkové odstupné, které je hlavním tématem bakalářské práce. 

Přestup hráče se uskuteční: 

a) po vzájemné dohodě smluvních stran, 

b) po rozhodnutí Smírčí komise ČSLH v případech, které jí přísluší k řešení. 

Smírčí komise ČSLH vstupuje do procesu například ve chvíli, kdy kluby nejsou schopny se 

domluvit na odstupném (případně ho nový klub nechce zaplatit). Proti rozhodnutí Smírčí 

komise ČSLH už není možnost odvolání. [13] 

 

3.8.2 Konkrétní postup při přestupu v rámci extraligy ledního hokeje 

Přestupní proces v rámci ELH bývá často označován za velice složitý. Vzhledem 

k tomu, že tabulkové odstupné je součástí tohoto postupu, považuji za důležité, aby byl 

alespoň ve stručnosti popsán. 

1. Postoupení hráčské smlouvy 

Smlouvu hráče přebírá nový klub prostřednictvím tzv. Smlouvy o postoupení hráče, 

kterou oba kluby mezi sebou musí uzavřít. Její vzor je k nahlédnutí v příloze 2. 

Hráčská práva (a tím i povinnosti klubu je plnit) v tuto chvíli přechází na nový klub. 

2. Odeslání hráčské smlouvy 

Kontrakt musí nový klub odeslat k zaregistrování APK LH. 

3. Zaregistrování hráčské smlouvy 

Ředitel ELH smlouvu podepíše, orazítkuje a poté ji pošle zpět do nového klubu. 

4. Potvrzení soupisky 

Ředitel ELH podepíše soupisku, případně zavolá rozhodčím, že hráč může v novém 

klubu nastoupit v utkání. Tato varianta se připouští, aby hráč mohl přestoupit a hned 

hrát za nový klub během víkendu, kdy na ústředí hokejového svazu nikdo není. Toto 

se děje pouze v případě, že přestup probíhá v rozehrané sezóně. 

5. Odstupné 

Nový klub je povinen bývalému klubu, kde hráč působil, vyplatit odstupné, pokud 

se předem kluby nedomluvily jinak. 
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6. Prohlášení ke smlouvě o postoupení hráčské smlouvy 

Z bývalého klubu putuje do nového Prohlášení podepsané zástupcem bývalého klu-

bu. Vzor Prohlášení je umístěn v příloze 3. Hráčův podpis není potřeba, protože 

kluby mají podle smlouvy možnost postoupit jeho hráčská práva jinému klubu i bez 

jeho souhlasu. 

7. Přeposlání dokumentu Prohlášení ke smlouvě o postoupení hráčské smlouvy 

Dokument putuje z nového klubu do ústředí APK LH k řediteli ELH. 

8. Registrace 

Ředitel ELH předá Prohlášení ke smlouvě o postoupení hráčské smlouvy šéfovi re-

gistračního oddělení ČSLH. Ten na jeho základě přeeviduje registraci hráče na nový 

klub. 

9. Potvrzení 

Ředitel ELH Prohlášení ke smlouvě o postoupení hráčské smlouvy podepíše a tím 

oznámí, že hráč je od určitého data oprávněn nastoupit za nový klub. Prohlášení ke 

smlouvě o postoupení hráčské smlouvy pak odešle do nového klubu. [34] 
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4 METODOLOGIE PRÁCE 
 

Tato kapitola je věnována rozboru metod, které byly při zpracování této bakalářské 

práce využity. Stěžejní metodou byla teoretická reflexe (tedy analýza dokumentů), při níž 

byly rozebírány např. zahraniční způsoby oceňování hráčů, které budou v praktické části 

sloužit jako inspirace. 

 

4.1 Analogie a deskripce 

Metoda analogie patří ke komparativním metodám. Dochází tedy ke srovnávání 

(případně hodnocení) podobných a již potvrzených poznatků. Na základě analýzy sledova-

né problematiky jsou určeny společné rysy (i rozdíly) mezi srovnávanými jevy s ohledem 

na důležité aspekty. V metodě analogie tak dochází k vyhledávání a využití podobného 

řešení daného problému. Jednat se může o uplatnění například podobných prvků, struktur 

apod. [18] 

V širším slova smyslu je tedy podstatou analogie vyhledávání a uplatnění podobné-

ho, analogického celkového řešení. V této práci tak byla metoda využita při analýze růz-

ných způsobů oceňování hráčů ledního hokeje. Konkrétně například při srovnávání českého 

a velice dobře fungujícího finského modelu. Ten v práci sloužil jako inspirace při vytváření 

návrhů na zlepšení způsobu oceňování hokejistů v České republice. 

„Deskripce je metoda shromažďování a popisu informací, které jsou základem pro 

vyvození závěrů. Popis těchto faktů je nutný k utvoření představ o daném problému a dále 

slouží jako východisko následného bádání.“ [48, str. 39] V práci byla tato metoda konkrét-

ně použita při zpracování teoretické části, či při popisu vývoje problematiky oceňování 

hráčů ledního hokeje v České republice. 

 

4.2 Teoretická reflexe (analýza dokumentů/literatury) 

Použití této metody bylo nezbytné při vysvětlení celé problematiky oceňování hráčů 

ledního hokeje, tedy vypracování teoretické částí práce. Následně pak byly takto získané 

poznatky z teorie převáděny do praxe. Využití teoretické reflexe bylo tak v práci velice 

důležité. Jednalo se o analýzu literatury k tématu, ale také mnoha důležitých dokumentů. 

Především Přestupního řádu pro kluby ELH a I.ligy a dále např. přestupní řádu finské    
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nejvyšší ligy, který sloužil jako inspirace pro praktickou část práce. Dále byla v práci vyu-

žita analýza oficiálních statistik ELH. Je také důležité zmínit, že existuje poměrně málo 

odborné literatury týkající se tohoto tématu. Bylo tedy nutné vyhledávat informace např. v 

novinových článcích, kde se jednalo hlavně o rozhovory s odborníky. 

„Analýza dokumentů je metoda sběru dat, která představuje vyhledávání vhodných 

dokumentů, z nichž chceme získat informace o daném jevu. Analýzu dokumentů můžeme 

kombinovat s jakoukoli jinou metodou získávání dat, např. s rozhovorem, pozorováním.“ 

[36] 

 

4.3 Rozhovor 

Metoda rozhovoru byla použita při snaze zjistit určité informace od odborníka, který 

se v prostředí hokejových přestupů pohybuje – hokejového agenta. 

„Metoda rozhovoru (interview) patří k metodám společenských věd, kde je shro-

mažďování dat založeno na přímém dotazování, tedy verbální komunikaci respondenta a 

výzkumného pracovníka.“ [48, str. 40] 

Pro tuto metodu je charakteristický především fakt, že dochází k přímé sociální in-

terakci respondenta a tazatele. Tento osobní kontakt pak tazateli umožňuje sledovat i reakce 

respondenta. Další výhodou je také to, že se dá přizpůsobit zvláštnosti dané situace. Tazatel 

může například dovysvětlit otázky. Právě z tohoto důvodu byla metoda osobního dotazová-

ní vybrána. Problematika oceňování hokejistů je poměrně složitá a bylo by velice těžké 

jasně formulovat otázky i samotné odpovědi. 

Konkrétně v této bakalářské práci se jednalo o individuální, polostrukturovaný roz-

hovor. Individuální rozhovor znamená, že tazatel pracuje pouze s jednou osobou. V tomto 

případě se jednalo o zkušeného hokejového agenta. Rozhovor byl polostrukturovaný právě 

z důvodu komplikovanosti tématu, aby bylo možné pružněji reagovat na odpovědi respon-

denta, např. měnit pořadí otázek, zařazovat nové apod. Před dotazováním byly připraveny 

následující okruhy témat: 

 zhodnocení současného modelu 

 vlastní zkušenosti 

 výchovné v mládežnických kategorií 

 návrhy a doporučení 
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4.4 Statistické metody 

K vypracování konkrétních návrhů byly použity i statistické metody. Konkrétně se 

jednalo o charakteristiku polohy, a to aritmetický průměr. 

 

Charakteristiky polohy 

Mezi charakteristiky polohy můžeme zařadit například: minimum, maximum, prů-

měry apod. Tyto „metody“ charakterizují polohu dat (tedy střední či okrajové hodnoty). Za 

nejčastěji využívané charakteristiky polohy jsou označovány průměry. Je to z toho důvodu, 

že berou v potaz velikost všech obměn proměnné. Přihlíží tedy i k okrajovým hodnotám 

proměnné. Často využívaný bývá průměr aritmetický, harmonický či geometrický. [4] 

 Aritmetický průměr 

Aritmetický průměr je statistická veličina, která bývá často označována jako 

„typická hodnota“ statistického souboru. Tedy hodnota, kolem které se koncentrují 

všechny hodnoty daného statistického souboru. Aritmetický průměr je charakterizo-

ván jako součet hodnot znaku všech statistických jednotek daného souboru, dělený 

jejich počtem. [32] 

Vzorec pro aritmetický průměr má tvar: 

 

 

 

Aritmetický průměr byl v této bakalářské práci použit ke zjišťování průměr-

ného věku hokejistů, ve kterém se „prosazují“ v českých profesionálních hokejo-

vých ligách (tzn. ELH a I. liga). Pod pojmem „prosazují se“ je myšleno odehrání 90 

utkání v těchto soutěžích. 

U aritmetického průměru bývá často upozorňováno na fakt, že tato metoda 

nemusí být ideální srovnávací metodou. Aritmetický průměr totiž bývá ovlivněn 

všemi hodnotami znaku ve statistickém souboru, což může být zkreslující (kvůli ex-

trémním hodnotám). Vzhledem k tomu, že v této bakalářské práci extrémní hodnoty 

podstatně neovlivňovaly celkový výsledek, bylo možné tuto metodu bez problémů 

použít. [4] 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Tato část bakalářské práce obsahuje souhrn analytické činnosti. Jedná se o shrnutí 

analýzy systémů oceňování hráčů ledního hokeje v zahraničí (Finsko, USA/Kanada) a o 

stručný přehled vývoje problematiky oceňování hokejistů v České republice. 

 

5.1 Analýza problematiky oceňování hráčů ledního hokeje v zahraničí 

V této části budou rozebírány dva systémy oceňování hráčů v ledním hokeji. Jedná 

se o model finský a zámořský (NHL). Modely jsou také srovnávány s českým způsobem 

oceňování, tak aby případně mohly sloužit jako inspirace pro zdokonalení českého modelu. 

5.1.1 Odstupné v kanadsko-americké Národní hokejové lize 

V této části bude stručně srovnáno odstupné v Čechách a v Kanadě a USA. Hned na 

úvod můžeme rozdíl shrnout jednou větou – v NHL nic podobného jako český tabulkový 

systém neexistuje. 

Kluby NHL mohou pod smlouvou vždy držet jen určitý počet hráčů. Pokud o něja-

kého hokejistu ztratí zájem, musí ho zařadit na listinu volných hráčů. Volný hokejista si 

pak může hledat nové angažmá. Často se v NHL objevují dlouhodobé smlouvy (například v 

trvání 10 let, což se v ČR objevuje opravdu výjimečně). Hráč je sice vázán v klubu na 

dlouhou dobu, ale na druhou stranu má jistotu vyplácení své mzdy. Systém NHL tedy ni-

kdy nestaví hráče do značně nevýhodných situací, které by mohli zažít v ČR. Tedy do situ-

ace, kdy hráči v klubu vyprší smlouva, ale nemůže se jen tak svobodně rozhodnout, kam 

přestoupí. Nový klub totiž musí souhlasit s vykoupením hráče (tedy zaplacením odstupné-

ho). Ani kluby NHL nemají s koupí hráčů tolik nákladů. Tedy při angažování volného hrá-

če nemusí kromě budoucích nákladů – tedy výplat hráče, nic dalšího řešit.  Na rozdíl od 

těch českých, které ještě musí vyrovnat závazky vůči klubu, kde hráč naposledy působil. 

[51] 

Na druhou stranu je nutné se alespoň ve stručnosti zmínit o tom, jak je hokej v zá-

moří financován. V Čechách je totiž hlavním argumentem pro zachování tabulkového od-

stupného to, že kryjí část nákladů, které kluby vynaložily na výchovu hráčů (tedy přede-

vším u dětí). Příklad financování mládežnických kategorií českého hokejového klubu HC 
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Letci Letňany je k nahlédnutí v příloze 6. V USA/Kanadě je hokej financován výhradně ze 

soukromých prostředků. Převážně se tedy jedná o příspěvky rodičů, či o sponzoring. 

V průměru vyjde sezóna rodiče malého hokejisty (v žákovském věku) na 2 500 

USD (tedy v přepočtu cca. 62 000 Kč). V Čechách pak rodiče průměrně zaplatí asi 15 000 

Kč. I přesto, že v USA je průměrná mzda v porovnání s ČR téměř dvojnásobná, na lední 

hokej dávají rodiče v USA více peněz, než rodiče v ČR (v USA je to zhruba čtyřnásobek). 

Prostředí v zámoří pro hokejisty je tak svobodné, ale mnohem dražší. [42] 

 

5.1.2 Odstupné ve Finsku 

Princip určování a obecně vyplácení odstupného (výchovného) ve Finsku je pova-

žován za transparentní a velmi účinný. Na rozdíl od zámořského modelu by se v českých 

podmínkách dal poměrně jednoduše aplikovat. Finský model tak bude v praktické části 

velkou inspirací. 

Často se sice uvádí fakt, že ve Finsku si tento systém mohou dovolit vzhledem k 

vyšším příspěvkům od rodičů (v přepočtu cca. 70 000 Kč za rok). Je ale naprosto přirozené, 

že výdaje na hokej jsou ve Finsku vyšší, když i průměrná mzda je v porovnání s ČR trojná-

sobná. [22] 

Důležitý je fakt, že odstupné (výchovné) se platí pouze za hráče, který se dostane do 

nejvyšší finské hokejové ligy (dále SM liga). Nárok na tyto peníze mají ale jen kluby, které 

se podílely na hráčově výchově. Ne, jako u nás, kdy odstupné musí být vyplaceno i klu-

bům, kde hráč odehrál pár zápasů. Těžko se tak dá říct, že se tento klub podílel na jeho vý-

chově. 

První výchovné se platí v momentě, kdy hráč odehraje svých prvních 6 zápasů v 

nejvyšší soutěži. Jedná se o částku 5 000 Eur. Tuto sumu si mezi sebou rozdělí kluby, které 

se na výchově hráče podílely. 

Druhá část výchovného se vyplácí po odehrání 30 zápasů v SM lize, kdy si kluby 

(opět pouze ty, které hráče vychovávaly) rozdělí dalších 10 000 Eur 

Třetí a zároveň poslední část vyplácení výchovného přichází v momentě, kdy hráč 

odehraje v nejvyšší soutěži 90 zápasů. V tuto chvíli kluby dostanou dalších 15 000 Eur. Po 

takovém množství zápasů už je možné rozpoznat kvality konkrétního hráče. Tedy nejen 

hokejové dovednosti, ale také jeho celkový přístup, zodpovědnost apod. 
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Vyplácení výchovného pak končí odehráním 90 zápasů, nebo věkovou hranicí 23 

let, pak je hráč volný. V Čechách hráče odstupné provází celou kariéru. Důležitý je také 

fakt, že výchovné se týká pouze hráčů od 15 let (do té doby jsou pro ně přestupy zadarmo). 

Právě přestupy v mládežnických kategoriích bývají u nás nejčastěji pod palbou kritiky. [46] 

 

5.2 Vývoj problematiky oceňování hokejistů v ČR 

Tato kapitola se bude zabývat několika zásadními momenty ve vývoji celé proble-

matiky tabulkového odstupného za poslední zhruba za poslední 1-2 roky. Bude rozdělena 

do dvou částí vzhledem k tomu, že i v praxi se obě kategorie řeší většinou odděleně. Ta 

první se bude věnovat tabulkovému odstupnému v mládežnickém hokeji. Druhá část se 

bude týkat profesionálních hokejistů. 

 Mládežnický hokej 

Největšími kritiky tabulkového odstupného jsou v mládežnických kategorií sa-

mozřejmě rodiče hokejistů. Ti se dokonce rozhodli vytvořit petici proti zrušení tohoto 

systému. Petice se objevila 3.2.2015 a má následující znění: „Žádáme Český svaz lední-

ho hokeje z.s., aby bezodkladně přijal taková opatření, která povedou k úpravě Pře-

stupního řádu - mimo klubů ELH a I. ligy, jenž schválil ČSLH z.s. na své konferenci dne 

14.6.2014. Konkrétně se jedná o úplné zrušení písmene b), bodu 2., článku 9., části VI.. 

Základní tabulková hodnota odstupného u hráčů 19. let a mladších.“ [44] 

K dnešnímu dni (26.4.2016) se pod petici podepsalo 995 lidí. Aby se peticí začal 

Český svaz ledního hokeje zabývat, je nutné získat celkem 5 000 podpisů. Vzhledem 

k tomu, že současný systém je stále rodiči hodně kritizován, je celkem překvapivé, že o 

petici není moc velký zájem. 

Problematika tabulkového odstupného se dostala dokonce do Poslanecké sně-

movny ČR. Bývalí poslanci hnutí Úsvit Olga Havlová a Petr Adam (zakladatelé nové 

strany Národní zájmy) se začali tímto tématem zabývat. Podle nich je potřeba zastavit 

zneužívání dětských registrací, obchod s dětmi a zajistit transparentnost veřejných fi-

nancí v hokejových klubech. Například úpravou zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu. Uspořádali tak seminář Současné problémy mládežnického hokeje ČR. 

K jednání byly přizváni jak představitelé hokejových klubů, tak i zástupci z řad rodičů. 

Výsledky z tohoto zasedání se mi bohužel nepodařilo dohledat. [47] 
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Na druhou stranu je nutné zmínit, že tabulkový systém má zastání například u 

České unie sportu a Českého olympijského výboru. K problematice tabulkového od-

stupného se vyjádřily ve společném oficiálním prohlášení z 11. března 2015. Zdůrazňu-

jí, že peníze z tabulkového odstupného rozhodně nejsou zdrojem zisku klubů, tak jak se 

mnoho lidí domnívá. Tabulky jsou podle jejich názoru důležité kvůli motivaci klubů 

k výchově mládeže. 

Dále také proto, aby bylo možné například zachovat rodičovské příspěvky na 

přijatelné úrovni. [40] Z výše uvedených informací tak vyplývá, že tabulkové odstupné 

u mládežnických kategorií je velice složitým problémem. Má mnoho odpůrců, ale i za-

stánců. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se bude tato problematika dále vyvíjet. 

 Profesionální hokej 

V této kategorii to vypadá, že situace ohledně tabulkového odstupného je o něco 

jednodušší. Nejenže je obtížné nalézt zastánce tabulek pro dospělé hokejisty, ale díky 

České asociaci profesionálních hokejistů to vypadá, že se brzy dočkáme pozitivních 

změn při určování odstupného během transferu hráčů. 

Právě CAIHP byla vždy velkým kritikem tabulkového odstupného. Začala tedy 

situaci řešit. Už v loňském roce proběhlo několik jednání mezi Českou asociací profesi-

onálních hokejistů a Českým svazem ledního hokeje, při kterých se obě strany snažily 

nalézt nějaké řešení daného problému. [5] 

V březnu 2016 byl pak představen návrh výchovného vypracovaný Českou aso-

ciací profesionálních hokejistů. Tento projekt je k nahlédnutí v příloze č. 5. Hlavními 

body, které tento program řeší, jsou hranice pro zastavení vyplácení odstupného a upra-

vení hostování. Předseda CAIHP o návrhu jednal v průběhu loňského roku s několika 

důležitými subjekty. Například s majiteli většiny extraligových klubů. Dále se CAIHP 

snaží zapojit i majitele prvoligových klubů – tedy klubů WSM ligy. Zástupci CAIHP se 

také zúčastnili jednání valné hromady Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. 

To bylo důležité proto, aby jednání mohla pokračovat na ČSLH. Tedy konkrétně u ko-

mise ČSLH, která byla zřízena pro přípravu podkladů změny pro Přestupní řád a jejím 

předsedou je Petr Bříza. [7] 
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V současné době totiž existují 2 oficiální návrhy na řešení daného problému. 

První model (navrhovaný ČSLH) by vycházel z předpokladu, že bude zpoplatněn každý 

přestup hráče v soutěži a v jeho kariéře poměrnou částí počítanou koeficienty, u kterého 

ale zaniká nominální hodnota hráčů. Druhým modelem je právě návrh CAIHP. Vyřeše-

ní problému tabulkového odstupného u dospělých hokejistů je tak zřejmě na dobré ces-

tě. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

45 

 

6 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 
 

Rozhovor o problematice oceňování hráčů ledního hokeje v ČR byl veden s českým 

hokejovým agentem. Agent má letité zkušenosti. Hráče zastupuje už 20 let a své svěřence 

má nejen v české ELH, ale i v těch nejlepších světových soutěžích jako NHL a KHL. Hoke-

jový agent si přál zůstat v anonymitě. Přepis rozhovoru je k nahlédnutí v příloze 4. 

 

Z tohoto rozhovoru vyplývají následující body: 

a) Agent považuje celkově způsob oceňování hokejistů v ČR za dosti problematický. 

Upozorňuje na to, že český model nemá jinde ve světě obdoby. Jedná se podle něj o 

velký problém českého hokeje. Ať už ve spojitosti s mládeží, nebo s 

profesionálními hokejisty. 

 

b) Agent dále upozorňuje na to, jak složitý by byl proces změny celého českého 

modelu. Zejména na to, že Český svaz ledního hokeje, který je nejčastěji terčem 

kritiky v souvislosti s tímto problémem, má trochu svázané ruce. Aby došlo ke 

změně tohoto systému je totiž potřeba souhlas Asociace profesionálních klubů, 

která je tvořena členy ELH. Při posledním jednání ale bylo 13 ze 14 klubů proti 

změně tohoto modelu. Jedná se tedy o „běh na dlouhou trať.“ Jediný klub, který by 

souhlasil se změnou tabulkového odstupného, byl klub HC Sparta Praha. Ten 

dokonce předložil sám následující návrh na úpravu stávajícího modelu. Stejně jako 

většina kritiků nesouhlasí s opakovaným vyplácením odstupného. Zástupci Sparty 

by tedy chtěli zavést postupné snižování hodnot výchovného od věku 23 let a 

následné úplné zrušení v limitu 27 let pro hráčovu kariéru v jednom klubu, nebo 

zrušení po prvním přestupu v profesionálním hokeji po dosažení věku 23 let. Poté 

by se v obou případech hráč stal volným pro další přestup (v NHL tzv. free agents). 

 

c) Agenta ke kritickému postoji ohledně českého modelu oceňování vedou vlastní 

zkušenosti z praxe. Upozorňuje na případy, kdy tento systém stál za předčasným 

ukončením kariéry několika hokejistů. Jedním z nich byl případ mladého nadějného 

hokejisty, který nakonec ukončil kariéru už ve svých 20 letech. Mladík končil v 

juniorské kategorii, ale v A-týmu daného klubu o něj nestáli. Rozhodl se tedy pro 
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přestup do jiného mužstva nižší soutěže. Mateřský klub za něj ale požadoval vysoké 

tabulkové odstupné, které bylo pro jeho nový klub neúnosné. Na tento problém 

narazil hokejista i u dalších klubů. Nakonec tedy ukončil kariéru úplně. Podobný 

problém nastává i u zkušenějších hokejistů – např. Martin Podlešák. Ten se po 

sezóně 2013/2014 v Hradci Králové dozvěděl, že o něj tamní hokejový klub nestojí 

a nový kontrakt mu nenabídne. Musel si tedy hledat nové angažmá. Hledat ale 

musel klub, který by za něj byl ochoten zaplatit tabulkové odstupné ve výši zhruba 

900 000 Kč., což mu přestup velice zkomplikovalo a dá se říci, že i ukončilo 

profesionální kariéru. 

 

d) Agent se také vyjádřil k problematice oceňování hráčů týkající se dětí. Stejně jako 

většina lidí tento systém považuje za problematický. Někteří tento způsob označují 

jako dokonce obchodování s dětmi. Na druhou stranu je ale nutné vzít v úvahu 

situaci klubů, které do výchovy hokejistů investují nemalé finanční prostředky. A je 

jasné, že pak nechtějí nechat odejít hokejistu do jiného klubu, když za jeho výchovu 

kluby zaplatily dost peněz a potřebují, aby se jim tyto vynaložené prostředky 

alespoň z části vrátily. Za zajímavý příklad zde agent uvádí švýcarský systém. Zde 

mají rodiče možnost výběru. Buď chtějí, aby jejich dítě bylo volný hráč, tím pádem 

si náklady na jeho výchovu musí pokrýt zcela sami. Další možností je to, že 

výchovu platí z většiny klub, kterému ale pak hokejista patří. 

 

6.1 Interpretace rozhovoru 

Z rozhovoru s hokejovým agentem vyplývá, že současný model oceňování hráčů 

nelze považovat za optimálně fungující a je potřeba jej změnit (případně upravit). Velice 

problematické je zejména to, že odstupné bývá vypláceno opakovaně. Pokud by byla sta-

novena určitá hranice, od které by se na hráče „tabulky“ nevztahovaly, mnoha hráčům by to 

ulehčilo situaci. V další části bakalářské práce, tak bude navrženo možné řešení, jak tuto 

hranici stanovit. Dalším problémem, který současný český systém oceňování přináší, je 

určité znevýhodnění českých hokejistů na hráčském trhu. Čeští hokejisté jsou totiž často 

svazování právě tabulkovým odstupným. 
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Interview také potvrdilo, že otázka výchovného u mládežnických kategorií je ještě 

více problematická, než u dospělých profesionálních hokejistů a bude velice náročné najít 

nějaké řešení. „Tabulky“ bývají často označovány jako „obchodování s dětmi.“ Agent po-

važuje tento systém za „nešťastný“, když brání dětem svobodně přestupovat mezi kluby. 

Na druhou stranu ale chápe i postavení klubů. Je totiž nutné jim nějak kompenzovat nákla-

dy, které vynakládají na výchovu malých hokejistů. Situace ohledně dětí je velice složitá, a 

proto se jí tato bakalářská práce věnuje pouze okrajově. 

V rozhovoru byla také zmíněna práce České asociace hokejistů, která se problemati-

ce tabulkového odstupného hodně věnuje. Nedávno dokonce představila návrh na úpravu 

současného systému a značně tak přispívá k řešení tohoto problému. Ale opět nutno po-

dotknout, že návrh se týká profesionálních hokejistů, nikoliv mládežnických kategorií. 
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7 NÁVRHY NA IMPLEMENTACI A DOPORUČENÍ 
 

V této kapitole budou prezentovány konkrétní návrhy na zlepšení českého modelu 

oceňování hráčů ledního hokeje (tabulkového odstupného). Jak už bylo v práci několikrát 

zmíněno, jedná se aktuální problém českého hokeje, který je potřeba co nejdříve začít řešit. 

Navrhnout úplně nový model by ale bylo velice zdlouhavé a složité, proto se tato práce 

zaměřuje „pouze“ na zlepšení stávajícího modelu. Současný model přináší bezesporu 

mnoho problémů. Návrhy, které budou v této bakalářské práci představeny, by měly některé 

z nich do jisté míry eliminovat. Konkrétní změny českého modelu oceňování vychází např. 

z výsledků kvalitativního výzkumu (rozhovor s hokejovým agentem) či analýzy 

zahraničních přestupních řádů. 

Jeden z hlavních problémů, na který se návrhy zaměřují, je skutečnost, že tabulkové 

odstupné může být v současné době vypláceno opakovaně. Není tedy výjimkou, že za 

některého hráče může být uhrazeno třeba desetkrát. Často tak bývá odstupné považováno 

za „zbytečné“ přesuny peněz mezi kluby. Mnoho odborníků zastává názor, že by měla být 

vytvořena určitá hranice pro zastavení vyplácení tabulkového odstupného během kariéry 

hráčů. Právě této skutečnosti se budou některé návrhy věnovat. 

Dalším problém ve fungování tabulkového systému vidím v tom, že model není tak 

úplně objektivní. Tedy, co se týče koeficientů pro úpravu základní hodnoty hráče. 

V současné době existuje mnoho statistik, které mají také velkou vypovídající schopnost o 

výkonnosti hráčů. Je tedy s podivem, že v českém modelu jsou brány v úvahy „pouze“ 

odehraná utkání, kanadské body apod. Takže i úpravě této části oceňování bude v práci 

věnována pozornost. 

Dále se v syntetické části objeví návrhy týkající se hostování hráčů, kteří nejsou pod 

smlouvou a přestupů do nižších hokejových soutěží v České republice.  

 

7.1 Změna koeficientů pro úpravu základní hodnoty hráče 

Tabulková hodnota hráče bývá určována pomocí základní hodnoty hráče a tzv. 

koeficientů pro navýšení základní hodnoty hráče. Základní hodnota je vždy stanovena 

podle věku hráče. Koeficienty se pak odvíjejí například od počtu kanadských bodů, 

odehraných utkání v lize či v reprezentaci apod. 



  

49 

 

Oficiální hokejové statistiky v současné době ale umožnují sledovat i další hlediska 

týkající se výkonnosti hráče. Můžeme zmínit například čas na ledě (ice-time). Dále pak 

statistiku tzv. body plus mínus a další. Vzhledem k existenci i těchto dalších údajů, které 

jsou v oficiálních statistikách sledovány, mi současné koeficienty přijdou poněkud zastaralé 

a ne moc objektivní. Právě proto bude v následujících kapitolách navrženo využití dalších 

statistik při určování koeficientů, které navyšují základní hodnotu hráče. 

 

7.1.1 Statistika ice-time 

Ice-time (= čas strávený na ledě) je statistika, která ukazuje, jak je hokejista 

nasazován na led. Tedy to, jakou důvěru v něj trenéři vkládají. Souvisí to především 

s nasazováním hráče v situacích, jako jsou oslabení a přesilové hry. V těch se totiž pozice 

hráče ukáže nejlépe. Je jasné, že v těchto důležitých momentech se na ledě objevují 

většinou ti nejlepší z týmu. Dá se tak říci, že ice-time v podstatě ukazuje, jak je hráč pro 

tým užitečný. Ti nejlepší hokejisté vždy stráví na ledě nejvíce času. 

Zde je nutné zmínit, že je důležité rozdělení hráčů podle postů. Tedy na útočníky a 

obránce, protože jejich nasazování (střídání) se může podstatně lišit. Obránců se během 

zápasu střídá většinou cca. 6-7, zatímco útočníků 12-13. Je tedy jasné, že obránci mívají 

ice-time vyšší, než jejich spoluhráči z útoku. Pro srovnání je v tabulce 12 uvedeno 10 hráčů 

s nejvyššími ice-timy. Do této „desítky“ se nedostal ani jeden útočník. Nejlepším 

útočníkem v této statistice byl Roman Červenka na dvanácté pozici. Pro zajímavost v první 

„čtyřicítce“ se umístilo pouze 6 útočníků. Statistiky jsou ze základní části Tipsport extraligy 

sezóny 2015/2016. 

Tabulka 12 zároveň tedy ukazuje 10 nejlepších obránců z hlediska průměrného času 

stráveného na ledě v utkání. Pro zajímavost v tabulce 13 je deset nejlepších útočníků v této 

statistice. Jak z tabulek 12 a 13 vyplývá, že ice-timy útočníků a obránců se výrazně liší. 

Bude tedy nutné při zařazení této statistiky do koeficientů oddělit tyto dva posty. 
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Tabulka 12: Průměrný ice-time na zápas 

Pořadí Jméno hráče Tým Post Odehrané 

zápasy 

Průměrný        

ice-time/ 

zápas 

1. Jan Hanzlík HC Kometa Brno obránce 35 22:54 

2. Pavel Skrbek HC Olomouc obránce 35 22:54 

3. Jakub Jeřábek HC Škoda Plzeň obránce 52 22:41 

4. Martin Ševc Bílí Tygři Liberec obránce 48 22:31 

5. Karel Kubát HC VERVA Litvínov obránce 51 22:30 

6. Brett Skinner Piráti Chomutov obránce 36 22:26 

7. Jan Rutta Piráti Chomutov obránce 44 22:20 

8. Tomáš Kaberle HC Kometa Brno obránce 51 22:18 

9. Petr Čáslava HC Dynamo Pardubice obránce 52 22:16 

10. Jan Marušák PSG Zlín obránce 37 22:10 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, na základě [23]. 

 

Tabulka 13: Průměrný ice-time na zápas – útočníci 

Pořadí Jméno hráče Tým Post Odehrané 

zápasy 

Průměrný        

ice-time/ 

zápas 

1. Roman Červenka Piráti  

Chomutov 
útočník 49 22:03 

2. Michal Vondrka Piráti  

Chomutov 
útočník 39 22:01 

3. Tomáš Rolinek HC Dynamo  

Pardubice 
útočník 33 20:48 

4. Petr Vampola Bílí Tygři 

 Liberec 
útočník 52 20:28 

5. Tomáš Marcinko HC Dynamo  

Pardubice 
útočník 51 20:25 

6. Petr Holík PSG Zlín 

 
útočník 52 20:19 

7. Jakub Klepiš BK Mladá  

Boleslav 
útočník 46 19:57 

8. Tybor Redenbach HC Dynamo  

Pardubice 
útočník 41 19:23 

9. Branko Radivojevič Bílí Tygři 

 Liberec 
útočník 51 19:11 

10. Viktor Hübl HC VERVA  

Litvínov 
útočník 41 19:03 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, na základě [24]. 
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Myslím si, že zařazení statistiky hodnotící čas strávený na ledě, je velice důležité. 

Hráči jsou nyní (podle současného tabulkového systému) posuzovány například „pouze“ 

podle vstřelených branek. To ale nemusí být vždy ukazatel kvalitního hráče. Vždyť existuje 

mnoho hráčů, kteří góly nedávají, ale přesto jsou pro týmy nepostradatelní. Je jasné, že 

obránci a brankáři jsou na ledě s jiným cílem, než útočníci. Za cíl útočníka je obecně 

považováno střílení gólů (případně nahrávání). Najdou se ale i útočníci, kteří v těchto 

statistikách zrovna nedominují, ale i přesto patří ve svých týmech k jedním z nejlepších 

hráčů. Je to dáno například postem, na kterém hrají. Jedná se o útočníky plnící hlavně 

defenzivní úkoly. Takže i když na svém kontě nemají vysoký počet kanadských bodů, patří 

v týmu k těm nejdůležitějším. Právě tato jejich pozice se odráží v čase, který stráví na ledě. 

Tabulka 14 ukazuje srovnání pozic útočníků podle kanadského bodování a 

průměrného času na zápas. Z tabulky 14 pak vyplývá, že i ti nejvíce nasazovaní hráči 

nemusí patřit k nejlepším střelcům či nahrávačům. Přesto to neznamená, že jsou horší, než 

nejlepší střelci. Což ale současný tabulkový systém tvrdí, když zvyšuje hodnotu hráčů 

například „pouze“ podle těch zmiňovaných kanadských bodů. 

 

Tabulka 14: Srovnání pořadí útočníků, ice-time x kanadské bodování 

Jméno hráče Pořadí 

(průměrný ice-time na zápas) 

Pořadí 

(kanadské bodování) 

Roman Červenka 1. 1. 

Michal Vondrka 2. 59. 

Tomáš Rolinek 3. 133. 

Petr Vampola 4. 3. 

Tomáš Marcinko 5. 48. 

Petr Holík 6. 8. 

Jakub Klepiš 7. 42. 

Tyler Redenbach 8. 53. 

Branko Radivojevič 9. 7. 

Viktor Hübl 10. 28. 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, na základě [24] a [25] 
 

 



  

52 

 

Podle mého názoru by statistika ice-time měla být zařazena ke koeficientům pro 

navýšení hodnoty hráče. Jedná se od roku 2013 o oficiální statistiku ELH, která má také 

velkou vypovídající schopnost ohledně výkonnosti hráče. V případě útočníků by měl ice-

time mít stejnou hodnotu jako kanadské bodování. Proto současné koeficienty kanadského 

bodování budou o ½  sníženy oproti současnému modelu oceňování. A právě tato ½ bude 

připadat na statistiku času stráveného na ledě. 

U obránců pak ice-time bude tvořit menší část. Je to z toho důvodu, že koeficienty 

pro obránce budou ještě dále upraveny o statistiku +/-. Původní koeficienty pro útočníky 

jsou uvedeny v tabulkách 7 a 10. Koeficienty v tabulkách 15-18 a 22-26 byly určeny 

takovým způsobem, aby výsledná hodnota zůstala stejná jako nyní. Tedy s tím rozdílem, že 

se jedná o objektivnější metodu hodnocení. Hodnoty byly tímto způsobem rozděleny 

vzhledem k tomu, že nepovažuji za správné, aby tabulková hodnota hráčů byla ještě větší 

než v současném modelu oceňování. Už nyní bývá odstupné u některých hráčů zbytečně 

vysoké. Nebylo by tedy dobré, aby se ještě zvyšovalo. V tabulkách 15 - 18 jsou upravené 

koeficienty pro útočníky. Návrhy na změnu koeficientů u obránců budou prezentovány v 

kapitole 7.1.2, kde budou ještě dále upravovány. 

 

Tabulka 15: Koeficienty - útočník: Umístění v bodování hráčů mužstva v minulé sezóně 

Umístění Koeficient 

1. - 4. místo 10 

5. - 8. místo 7,5 

9. - 12. místo 5 

13. místo a níže 2,5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016. 
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Tabulka 16: Koeficienty - útočník: Umístění ve statistice ice-time (průměr na zápas) hráčů 

mužstva v uplynulé sezóně 

Umístění Koeficient 

1. - 3. místo 10 

4. - 6. místo 7,5 

7. - 9. místo 5 

10. místo a níže 2,5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016. 

 

Umístění v tabulce 16 odpovídá tomu, jakým způsobem útočníci na led ve většině 

případů nastupují, a to po trojicích. 

 

Tabulka 17: Koeficienty - útočník: Umístění v bodování hráčů ligy 

Umístění Koeficient 

1. - 9. místo 15 

10. - 19. místo 12,5 

20. - 29. místo 7 

30. - 39. místo 5 

40. - 49. místo 4 

50. - 75. místo 2 

76. místo a níže 0 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016. 
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Tabulka 18: Koeficienty - útočník: Umístění ve statistice ice-time (průměr na zápas) hráčů 

ligy 

Umístění Koeficient 

1. - 9. místo 15 

10. - 19. místo 12,5 

20. - 29. místo 7 

30. - 39. místo 5 

40. - 49. místo 4 

50. - 75. místo 2 

76. místo a níže 0 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016. 
 

 

7.1.2 Úprava koeficientů pro obránce (statistika +/-) 

Obránci jsou v současném tabulkovém systému hodnoceni na základě stejných 

kritérií jako útočníci. Logicky ale mají na ledě jiné úkoly než útočníci, proto mi nepřijde 

správné jejich výkonnost posuzovat například podle kanadských bodů, jak je tomu 

v současném českém modelu oceňování. 

Obrana v ledním hokeji je chápána jako zabránění soupeři vstřelit branku. Obránce 

se tak dá definovat jako hráč s primárním úkolem zabránit soupeři ohrozit branku. Je jasné, 

že v současnosti se v hokeji objevuje mnoho ofenzivních obránců, kteří více podporují 

útok. Stále jsou to ale obránci, a proto by jejich hlavním úkolem na ledě měla být obrana a 

ne útočení. Proto by měli být hodnoceni podle obranné činnosti a ne podle počtu 

vstřelených gólů či asistencí jako útočníci. 

Každému je jasné, že obránce má na ledě prostě jiné úkoly, než útočník. Podle toho 

bývají zaměřeny hokejové tréninky i různé kempy. Například i ČSLH pořádá kempy, které 

jsou zaměřeny pouze na obránce. Probíhají tam různá cvičení. Ve většině případů jsou ale 

zaměřeny na obrannou činnost, ne na střílení gólů. Cvičení bývají zaměřeny na činnosti 

jako specifické bruslení obránců či vedení osobního souboje z hlediska obrany.  Některé se 

ale také týkají útoku. Jedná se například o založení útoku individuálně i ve spolupráci 

obránců apod. [12] 
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Podle mého názoru je tedy zvláštní posuzovat obránce podle kanadských bodů, 

když je na první pohled jasné, že na ledě plní jiné úkoly než útočníci. Na druhou stranu je 

asi těžké nalézt statistiku, která by tuto činnost objektivně hodnotila. Pokud se podíváme na 

současné oficiální statistiky Tipsport extraligy, tak nejvhodnější statistikou pro obránce by 

mohla být tzv. statistika bodů +/-. 

Statistika bodů +/- je označována jako hodnocení hráče za pozitivní a negativní 

účast na ledě. Pozitivní účast představuje účast na ledě při vstřeleném gólu, negativní pak u 

gólu obdrženého. O výkonnosti obránců tak vypovídá o něco více, než pouze kanadské 

bodování. Je sice dobré pokud obránce dává góly a podporuje útok. Ale pokud je na ledě 

například u 40 vstřelených gólů a i u dalších 45 obdržených není to moc pozitivní bilance. 

Ale pokud bychom hodnotili pouze kanadské body, bylo by to jednoduché hodnocení. Proto 

mi přijde dobré tuto statistiku mezi koeficienty pro navýšení základní hodnoty hráče 

zařadit. Právě srovnání kanadského bodování a statistiky bodů +/- obránců je uvedeno 

v tabulkách 19 a 20. Statistiky jsou opět ze základní části uplynulé sezóny Tipsport 

extraligy (2015/2016). 

 

Tabulka 19: Nejlepší obránci z hlediska kanadského bodování 

Pořadí Jméno hráče Góly Asistence Body celkem 

1. Jakub Jeřábek 4 29 33 

2. Jozef Kováčik 8 22 30 

3. Michal Čajkovský 11 17 28 

4. Marek Trončinský 3 25 28 

5. Karel Pilař 7 19 26 

6. Petr Kadlec 3 21 24 

7. Martin Ševc 5 18 23 

8. Juraj Mikuš 3 20 23 

9. Adam Polášek 9 13 22 

10. Juraj Vyrůbalík 8 14 22 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, na základě [26]. 
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Tabulka 20: Nejlepší obránci z hlediska statistiky bodů+/- 

Pořadí Jméno hráče + - +/- celkem 

1. Juraj Mikuš 47 20 27 

2. Tomáš Voráček 43 17 26 

3. Michal Čajkovský 48 23 25 

4. Marek Hrbas 45 21 24 

5. Jan Výtisk 38 18 20 

6. Pavel Skrbek 30 11 19 

7. Jozef Kováčik 39 22 17 

8. Radim Šimek 43 26 17 

9. Michal Moravčík 29 13 16 

10. Lukáš Derner 36 20 16 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, na základě [27]. 
 

Jak z vyplývá z tabulek 19 a 20, pouze 3 obránci jsou uvedeni v obou tabulkách. 

Jedná se o Juraje Mikuše, Michal Čajkovského a Jozefa Kováčika. Je tedy vidět, že 

úspěšnost v kanadském bodování rozhodně neznamená rovněž dobré umístění v bodech +/. 

Například Marek Trončinský je kanadském bodování na čtvrtém místě. Ve statistice +/- tam 

obsadil až 55. místo. Sice byl na ledě při 38 vstřelených brankách, ale také u 36 

obdržených, což v základní části uplynulé sezóny je docela vysoké číslo.  Pro zajímavost 

maximum záporných bodů u obránce bylo 41. 

Zde je nutné podotknout, že při statistice bodů +/- je potřeba vždy zohlednit 

postavení týmu v tabulce. Je totiž jasné, že pokud se tým nachází v tabulce někde v horních 

patrech, má na svém kontě více vyhraných zápasů (a tím pádem i vyšší počet vstřelených 

gólů než obdržených), než tým, který bojuje například o poslední místo. 

Pokud se tedy opět podíváme na Marka Trončinského, působí jeho četnost účastí u 

obdržených branek ještě o něco hůře. Vzhledem k tomu, že horší byli pouze obránci, kteří 

hrají za kluby, které hráli play-out Tipsport extraligy. To znamená z týmů HC VERVA 

Litvínov, HC Energie Karlovy Vary, HC Dynamo Pardubice a HC VÍTKOVICE STEEL. 

Oproti tomu Marek Trončinský hájil v této sezóně barvy týmu BK Mladá Boleslav, který 

skončil po základní části na 6. místě. Tabulka 21 obsahuje pořadí obránců podle účasti na 

ledě u inkasovaného gólu. 
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Tabulka 21: Pořadí obránců podle negativní účasti na ledě 

Pořadí Jméno hráče Tým Negativní účast na ledě 

1. Tomáš Pavelka HC VERVA Litvínov 41 

2. Blaž Gregorc HC Dynamo Pardubice 40 

3. Karol Sloboda HC VÍTKOVICE STEEL 40 

4. Vladimír Sičák HC Energie Karlovy Vary 40 

5. Radim Bičánek HC Energie Karlovy Vary 39 

6. Karel Kubát HC VERVA Litvínov 39 

7. Martin Štajnoch HC Dynamo Pardubice 37 

8. Michal Gulaši HC Energie Karlovy Vary 36 

9. Marek Trončinský BK Mladá Boleslav 36 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, na základě [28]. 
 

Musím ale říct, že rozhodně nesnižuji výkony Marka Trončinského. Jen jsem chtěla 

na příkladu ukázat, že kanadské bodování u obránců rozhodně není jediné hledisko, podle 

kterého se můžou hodnotit. A osobně si myslím, že statistika +/- je pro hodnocení obránců 

ještě o něco málo důležitější, než kanadské bodování. To se ostatně v této statistice stejně 

odráží. Podle mého by se tak měl změnit koeficient týkající se umístění obránců v bodování 

v lize a v mužstvu. Změna se tedy bude týkat tabulek 6 a 9. 

Následující tabulky 22 - 26 zachycují změnu koeficientů pro zvyšování základní 

hodnoty obránce. Tabulky 22 a 23 se týkají umístění v rámci ligy. Jak už bylo výše 

zmíněno, nelze zde srovnávat obránce z hlediska statistiky +/-, protože obránci z „horších“ 

týmů by byli značně znevýhodněni. Zde se tedy změna bude týkat „pouze“ času stráveného 

na ledě a kanadského bodování. Statistika +/-  tak bude zohledněna v umístění obránců 

v mužstvu, tedy v tabulkách 24 – 26. 

 

Tabulka 22: Koeficienty – obránce: Umístění v bodování obránců ligy v minulé sezóně 

Umístění Koeficient 

1. - 12. místo 9 

13. - 24. místo 6,5 

25. - 36. místo 4 

37. - 48. místo 1,5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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Tabulka 23: Koeficienty - obránce: Umístění ve statistice ice-time (průměr na zápas) 

obránců ligy 

Umístění Koeficient 

1. - 12. místo 10 

13. - 24. místo 7,5 

25. - 36. místo 5 

37. - 48. místo 2,5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016. 
 

Jak z tabulek 22 a 23 vyplývá, vyšší hodnota koeficientu je u hlediska času 

stráveného na ledě. Je to z toho důvodu, že si myslím, že tato statistika je u obránců o něco 

důležitější než kanadské bodování. 

 

Tabulka 24: Umístění obránců v bodování v mužstvu 

Umístění Koeficient 

1. - 2. místo 9 

3. - 4. místo 6 

5. - 6. místo 4 

7. místo a níže 2 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016. 
 

Tabulka 25: Umístění obránců ve statistice ice-time v mužstvu 

Umístění Koeficient 

1. - 2. místo 11 

3. - 4. místo 9 

5. - 6. místo 5 

7. místo a níže 3 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016. 
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Tabulka 26: Umístění obránců ve statistice bodů +/- v mužstvu 

Umístění Koeficient 

1. - 2. místo 13 

3. - 4. místo 11 

5. - 6. místo 9 

7. místo a níže 5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016. 

 

 V tabulkách 24 – 26 jsou upraveny koeficienty podle důležitosti daného hlediska. 

Za nejméně důležité je při hodnocení obránců považováno kanadské bodování. Za nejvý-

znamnější kritérium pak statistika bodů +/-. Stejně jako v případě útočníků byly koeficienty 

voleny tak, aby maximální tabulková hodnota hráče byla stejná jako v současném modelu a 

hodnota hokejistů se tak ještě zbytečně nenavyšovala. 

 

7.1.3 Další vhodné statistiky pro hodnocení hráčů 

Lední hokej se neustále vyvíjí. Změna se netýká jen hráčů, pravidel apod. Ale také 

se stále objevují nové moderní statistiky, které se v zápasech dají sledovat. Proto je možné, 

že právě tyto údaje by mohly v budoucnu sloužit jako jedny z kritérií pro určování hodnoty 

hráčů. Statistiky, které zde budou uvedeny, jsou zatím využívány pouze v kanadsko-

americké NHL. Ale je možné, že za pár let se objeví i v České republice. 

Velice zajímavá je stránka http://ownthepuck.blogspot.cz/, kde můžete okamžitě 

srovnávat výkonnost hráčů NHL podle moderních statistik. Autorem tohoto srovnávání je 

Domenic Galamini. 

Tento „model“ sleduje následující body: 

 Player role - určuje poměr mezi nasazováním při dotahování náskoku 

soupeře nebo při bránění náskoku proti soupeři. 

 Even Strength Ice Time - počet minut v situacích 5v5 

 Individual production - udává počet gólů a prvních asistencí a jejich 

součtu v situacích 5v5 s ohledem na ice-time 

http://ownthepuck.blogspot.cz/
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 Impact on Linemates Corsi -  ukazuje tendence hráče zvyšovat počet 

střel na soupeřovu branku (CF60), snižovat počet střel na vlastní bran-

ku (CA60) a vliv na jejich celkový poměr (CF%). 

Ve vytvořených grafem je vždy vypočítána pozice hráče právě podle výše uvede-

ných hledisek. Je tedy určeno, do které „pětky“ by hráč podle statistik měl patřit. Srovnání 

vychází standardně ze statistik za poslední tři roky. [37] 

Pro znázornění byli vybráni dva čeští hokejisté působící v NHL. Oba grafy byly vy-

tvořeny před začátkem sezóny 2015/2016. 

 

Obrázek 1: Jiří Tlustý                                                  Obrázek 2: Marek Židlický 

 

        
Zdroj: http://ownthepuck.blogspot.cz/ [40]                  Zdroj: http://ownthepuck.blogspot.cz/ [40] 
 

 

 Obrázky 1 a 2 ukazují, jakým způsobem mohou být také sledovány a následně 

hodnoceny výkony hráčů, podle kterých by bylo možné určovat hodnotu hokejistů. 

  

 

7.2 Určení hranice pro vyplácení odstupného 

Většina kritiků vidí obvykle největší problém v tom, že je tabulkové odstupné vy-

pláceno opakovaně. Nebyl by problém, kdyby se vyplatilo např. 1-2x za hráčovu kariéru 

http://ownthepuck.blogspot.cz/
http://ownthepuck.blogspot.cz/
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(právě do určité hranice). Ale v současném systému se může stát, že za hráče bude odstup-

né vyplaceno klidně 10x za kariéru, což je naprosto nesmyslné. Jedná se pak o zbytečné 

přesuny peněz mezi kluby. Kritéria, které by se daly využít při určování této hranice, jsou 

uvedeny v následujících kapitolách 7.2.1 a 7.2.2. Podle mého názoru se hráči po překročení 

jednoho z těchto hledisek mohou považovat za „hotové hráče“ a vyplácení odstupného by 

zde mělo být ukončeno. 

 

7.2.1 Odehraná utkání v extralize ledního hokeje (případně v I.lize) 

Toto kritérium je inspirováno finským způsobem vyplácení odstupného. Hranice pro jeho 

vyplácení je zde stanovena na 90 odehraných utkání v nejvyšší finské soutěži (SM liga). 

Bývá to odůvodněno tím, že za 90 utkání (v ČR i ve Finsku cca. 1,5 sezóny) už je možné 

poznat hráče po všech stránkách. Jeho hokejové dovednosti je samozřejmě možné odhalit i 

dříve. Nicméně to, jak se hokejista chová, jaký má přístup k hokeji, charakter apod. se po-

zná až po delší době. A právě tyto „věci mimo led“ u hokejistů také považuji za velice dů-

ležité. 

Někteří hokejisté mohou na ledě podávat sebelepší výkony, ale mimo led už to tak 

slavné není. Například nedodržují životosprávu, mají problém s autoritami a nejsou zrovna 

týmovými hráči, což je u hokejistů docela podstatné. Je jasné, že na tyto vlastnosti asi ne-

může být vytvořen systém, jak je hodnotit. Nicméně v hokejovém prostředí se tyto infor-

mace o hráčích šíří velice dobře, takže i takováto špatná pověst má pak vliv na rozhodování 

klubu o angažování určitého hráče. A právě za těchto 90 odehraných zápasů 

v profesionální soutěži už je možné si o hráči tento obrázek udělat. Pak už se dá hokejista i 

po této stránce považovat za „hotového hráče.“ Proto je zde možné zastavit vyplácení od-

stupného. 

 

7.2.2 Věková hranice 

Je jasné, že většina hokejistů nikdy nedosáhne 90 odehraných utkání 

v profesionálních soutěžích (ELH, I. liga). Proto je důležité určit další kritérium, při kterém 

je možné zastavit vyplácení tabulkového odstupného. Tímto hlediskem je dosažení určitého 

věku hráče. 
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Tato věková hranice bude vypočítána právě na základě výše zmíněných 90 odehra-

ných utkání v profesionálním hokeji. Hranice bude určena na základě průměrného věku, ve 

kterém současní extraligoví hokejisté (účastníci ELH v sezóně 2015/2016) dosáhli 90 ode-

hraných utkání v nejvyšší soutěži.  

 

Tabulka 27: Hráči v ELH v sezóně 2015/2016 

Tým Počet hráčů celkem Počet odpovídajících hráčů* 

Bílí Tygři Liberec 28 16 

HC Sparta Praha 32 16 

BK Mladá Boleslav 32 24 

Mountfield HK 38 16 

PSG Zlín 34 17 

Piráti Chomutov 33 14 

HC Energie Karlovy Vary 39 15 

HC Oceláři Třinec 38 20 

HC Dynamo Pardubice 32 12 

HC Olomouc 33 13 

HC Kometa Brno 29 17 

HC Škoda Plzeň 31 15 

HC VERVA Litvínov 32 18 

HC VÍTKOVICE STEEL 32 19 

Celkem v ELH 463 232 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, na základě [29]. 

 

Poznámky k tabulce 27: 

* odpovídající hráč = český hokejista, který dosáhl 90 odehraných utkání v ELH 

Z celkového počtu hokejistů působících v sezóně 2015/2016 (celkem 463 hráčů) 

v ELH tak byly „vyloučeni“ cizinci a hráči, kteří ještě neodehráli 90 zápasů v české 

nejvyšší soutěži. Hráč, který působil v této sezóně ve více klubech, je započítán 

samozřejmě pouze jednou. Všechny soupisky jsou k nahlédnutí v příloze 7. 

Věková hranice je zde vypočítána na základě průměrného věku, ve kterém se těchto 

232 hokejistů prosadilo v české ELH. Slovem „prosadit se“ je zde myšleno odehrání výše 
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zmiňovaných 90 utkání.  

Tabulka 28 ukazuje počet hráčů, kteří odehráli 90 utkání v ELH v určitém věku. 

Nejčastěji se hráči prosazují kolem 21- 22 let. Nicméně se zde vyskytují i hodnoty nad 30 

let. Tato skutečnost je zapříčiněna většinou tím, že hokejisté odešli do zahraničí (kde pak 

několik let působili) ještě předtím, než stihli odehrát 90 zápasů v ELH. 

Podle mého názoru, ale nevadí, že tyto „extrémní“ hodnoty o trochu navýší 

průměrný věk. Musí se brát v úvahu právě i toto působení hokejistů v zahraničí, kdy 

v současnosti mnoho mladých hráčů zkouší štěstí např. v zámořských juniorských soutěží a 

poté se vrací zpět do ČR.  Dále také např. to, že brankáři se prosazují v ELH většinou 

později, než ostatní hráči.  

 

Tabulka 28: Počet hráčů, kteří dosáhli 90 utkání v ELH v určitém věku 

Věk při odehrání 90 utkání v ELH Počet hráčů 

18 2 

19 8 

20 27 

21 46 

22 46 

23 42 

24 23 

25 12 

26 5 

27 7 

28 5 

29 2 

31 3 

32 2 

33 2 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2016, na základě [29]. 
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Výpočet: 

X = (18*2 + 19*8 + 20*27 + 21*46 + 22*46 + 23*42 + 24*23 + 25*12 + 26*5 + 27*7 + 

28*5 + 29*2 + 31*3 + 32*2 +33*2) ÷ 232 

X= 22,6  23 let 

 

Vypočtený průměrný věk hráče, ve kterém odehraje 90 utkání v ELH je 23 let. 

Právě dosažení tohoto věku by mělo být hranicí pro zastavení vyplácení odstupného. 

Samozřejmě pokud hokejista odehraje 90 utkání v ELH dříve, platí pro něj první varianta a 

stal by se volným hráčem dříve, než by dosáhl věku 23 let.  

Pro zajímavost, tato věková hranice odpovídá i finskému modelu vyplácení 

odstupného a tento věk se objevuje i v návrhu CAIHP na změnu současného systému. 

Myslím si, že 23 let je optimální věk pro to, aby se hokejista stal volným hráčem. 

Odborníci se totiž shodují na tom, že v tomto věku už je ukončen nejen motorický vývoj 

sportovce, ale i ten psychický. Je tedy možné hokejistu označit za „hotového“ hráče.  

 

 

7.3 Hostování bez souhlasu mateřského klubu 

V současnosti je tato varianta možná pouze v ELH a to pro hráče do 32 let. Jedná se 

zde o možnost hráče odejít na roční hostování bez toho, aby s tím jeho mateřský (současný) 

klub souhlasil. Cena za toto roční hostování je pevně stanovena na 300 000 Kč. Pro tuto 

variantu se hráč může rozhodnout pouze jednou za sezónu. V daném klubu pak může 

hostovat pouze 1 rok. Pokud se poté rozhodne do klubu přestoupit, je jeho tabulková 

hodnota snížena o těch 300 000 Kč, které už klub zaplatil za hostování.  Pro „nový“ klub je 

to jistě výhodné. Může si hráče vyzkoušet. A i hráč má možnost je přesvědčit o svých 

kvalitách. I mateřský klub tímto způsobem neztratí práva na hráče. [31] 

Podle mého názoru by podobný princip mohl fungovat i při přestupech do nižších 

(amatérských) soutěží. Pokud profesionální klub nenabídne hráči smlouvu, mohl by odejít 

na hostování do amatérského klubu bez jejich souhlasu. Opět by byla podle soutěže fixně 

stanovená cena za roční hostování. Hostování by se ale v jednom klubu mohlo prodloužit 

až na 3 roky. Po uplynutí této doby by se hokejista stal hráčem tohoto amatérského klubu. 

Myslím si, že tato varianta je pro obě strany výhodná.  
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Pokud hráč nedostane nabídku pokračovat v profesionální klubu a rozhodne se 

pokračovat na amatérské úrovni, opět se na přestup vztahuje nemalé tabulkové odstupné. 

Jen těžko ale bude hledat amatérský klub, který by byl za něj ochoten odstupné zaplatit. 

Tím pádem hráč nemůže hrát ani na amatérské úrovni a v mateřském klubu o něj také 

nestojí. Tato situace tak může vést až k ukončení jeho kariéry, což není výhodné ani pro 

jeho mateřský klub, který tak nedostane žádné peníze. Pokud by ale hráč odešel na 

zmiňované hostování, mateřský klub by za něj získal alespoň nějaké peníze. Takže by tato 

varianta byla výhodná pro obě strany. Je jasné, že částka za hostování by musela být 

přijatelná i pro amatérské kluby. 

Amatérské soutěže a možná výše ročního hostování: 

a) II. Liga = 20 000 Kč 

b) Krajská liga = 10 000 Kč 

c) Krajská soutěž = 5 000 Kč 

 

Tato možnost by tak pomohla například mladým hráčům, kteří z juniorského týmu 

nemohou pokračovat v A-týmu (v profesionálním klubu), ale chtějí s hokejem pokračovat 

alespoň na amatérské úrovni. Stejně tak může platit i pro hráče, kteří by chtěli skončit 

s profesionálním hokejem a svou kariéru ukončit na amatérské úrovni. Na jejich přestup do 

nižší soutěže se také nyní vztahuje tabulkové odstupné, které si většina amatérských klubů 

nemůže dovolit zaplatit. Varianta hostování by tak opět byla pro všechny strany výhodná.  

Opět je zde důležité připomenout, že výše zmiňované případy se objevují spíše 

výjimečně. Kluby se většinou snaží nějak rozumně domluvit. Nicméně současný systém je 

nastaven tak nešťastně, že by se tyto situace mohly objevovat velice často. Proto si myslím, 

že je důležité tento problém vyřešit.  
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8 DISKUSE 

 

V předchozí kapitole jsou navrženy konkrétní změny v současném systému oceňo-

vání hokejistů v ČR. Model oceňování hráčů, který se u nás používá, může hráče přivádět 

do poměrně komplikovaných situací. Některé z těchto kauz (např. Martin Podlešák) jsou 

v práci uvedeny. Návrhy tak byly vytvářeny většinou právě takovým způsobem, aby tyto 

problémy byly v co největší míře eliminovány.  

Hranice pro ukončení vyplácení tabulkového odstupného je jeden ze zásadních ná-

vrhů. K této změně se přiklání i mnoho odborníků, kteří se touto problematikou v současné 

době zabývají. Při dosažení této hranice by se hokejista stal volným hráčem. Právě tato 

změna by vyřešila mnoho problémů, které s sebou současný model oceňování hráčů v ČR, 

přináší. Například právě problém Martina Podlešáka. Ten by byl už dávno volným hráčem 

a neměl by tak potíže si najít nové angažmá a pokračovat v kariéře.  

Tabulkové odstupné tak nebude zrušeno úplně, ale až poté, co hráč dosáhne určité 

hranice (věk, počet odehraných utkání apod.). K podobnému řešení dospěla i CAIHP, která 

se problematikou zabývá. Návrh, který CAIHP vypracovala, také do určité míry zachovává 

tabulkové odstupné. Opět se zde ale objevuje hranice, kdy bude vyplácení odstupného 

ukončeno.  

Podobným způsobem přistupuje i k hostování do nižších soutěží. Podle CAIHP, po-

kud hráč (do 23 let) neobdrží nabídku působení v mateřském klubu (v profesionálních sou-

těžích), je možný jeho přestup do nižších soutěží zadarmo. Tedy bez jakékoliv náhrady pro 

klub, který hráče vychoval. Právě kvůli tomu, že by nebyla pokryta ani malá část nákladů 

na výchovu hokejisty, mi tato varianta nepřijde úplně správná. Myslím si, že při současném 

způsobu financování ledního hokeje je dobré, aby se klubům alespoň nějaké peníze vrátily. 

Například právě formou toho tříletého hostování, které bylo navrženo v kapitole 7.3. 

V tomto případě by tak nedošlo k omezení pohybu hráče a i kluby by alespoň malou část 

svých nákladů dostaly zpět.  

Dalším návrhem na zlepšení současného modelu je změna koeficientů pro navyšo-

vání základní hodnoty hráče. Podobný návrh jsem do dnešního dne nikde nezaregistrovala. 

Osobně si myslím, že pokud má být současný systém tabulkového odstupného zachován, 

mělo by k podobné úpravě koeficientů dojít. 
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Současný systém oceňování hokejistů je považován za velice problematický. Co se 

týče tabulkového odstupného u dospělých profesionálních hokejistů, situace vypadá docela 

slibně. A to především díky CAIHP, která se snaží profesionálním hokejistům pomáhat 

v mnoha oblastech. Tedy i v případě tabulkového odstupného. Návrh CAIHP byl Českému 

svazu ledního hokeje předložen v březnu roku 2016 a v současnosti tak probíhají jednání o 

změně tabulkového odstupného pro profesionální hokejisty. 

Problematika tabulkového odstupného ale bývá nejčastěji zmiňována v souvislosti 

s mládežnickými kategoriemi, tedy s tzv. výchovným. Osobně si myslím, že problémy tý-

kající se výchovného jsou ještě zásadnější, než v profesionálním hokeji. Je nutné si uvědo-

mit, že toto výchovné také může dětem znemožnit pokračovat v hokeji, což mi přijde velice 

smutné. Na druhou stranu zde nesmím opomenout ani situaci klubů, které musí mít nějak 

kompenzovány náklady na výchovu mladých hráčů. Pokud by se tak nestalo, kluby by ne-

měly zájem se věnovat výchově malých hokejistů, protože by se jim to prostě nevyplatilo.  

Je tedy dobré, že alespoň v profesionálním hokeji se problematika začala hýbat 

správným směrem. Nicméně situace v mládežnických kategoriích by si také zasloužila větší 

pozornost. Rozhodně to bude velice složité, ale pro český hokej by to byla rozhodně změna 

k lepšímu.  
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9 ZÁVĚR 
 

 

Problematika oceňování hráčů v ledním hokeji v ČR je posledních pár let 

v hokejovém prostředí velice často diskutovaným tématem. Nejčastěji se řeší v podobě tzv. 

výchovného, které se týká mládežnických kategorií. Ale i profesionálním hokejistů 

současný model přináší řadu problémů. Ať už se týkají znevýhodnění oproti zahraničním 

hráčům, nebo jim obecně komplikují volný pohyb mezi kluby. V krajním případě může 

současný systém vést i k ukončení kariéry hráče. Právě problematice „tabulkové“ metody u 

dospělých profesionálních hokejistů se tato práce věnovala. Je jasné, že najednou změnit 

celý současný systém by bylo velice složité. Nicméně je možné upravit tento systém tak, 

aby se předešlo některým pro hráče nepříjemným situacím, které jim nyní hrozí. 

Kritikům se nelíbí hlavně několik zásadních bodů. Především opakované vyplácení 

tabulkového odstupného. Právě tomuto problému se práce mimo jiné věnovala. Byla určena 

hranice pro vyplácení tabulkového odstupného. Při jejím dosažení se hráč stává volným 

hráčem. Tohoto může docílit dvěma způsoby. Prvním z nich je odehrání 90 utkání 

v profesionálních soutěžích (ELH a I.liga). Druhým kritériem je věková hranice 23 let.  

Pokud má současný systém fungovat nadále, měl by být co nejvíce objektivní. Proto 

byly také upraveny koeficienty pro navyšování základní hodnoty hráče (ta je stanovována 

podle věku hráče). Právě tyto koeficienty jsou poměrně zastaralé a vůbec nezohledňují 

současný vývoj ledního hokeje. Tedy především to, že se stále objevují nové a nové 

statistiky, které pomáhají sledovat výkonnost hráčů. 

Dalším problémem, který byl v práci řešen, je hostování bez souhlasu mateřského 

klubu. V současnosti je tato varianta používána pouze v naší nejvyšší soutěži (ELH). 

Myslím si, že by své uplatnění ale našla i v přestupech do nižších soutěží.  

Tabulkové odstupné je poměrně složitý problém, kterým je nutné se začít zabývat. 

V současnosti už se o určitých řešeních začíná jednat. Problematiku se snaží řešit hlavně 

CAIHP, která hájí zájmy profesionálních hokejistů. Jejich návrhy se tak týkají pouze této 

oblasti. Nicméně je nutné opět zopakovat, že možná zásadnější a problematičtější je situace 

v mládežnických kategoriích. A vyřešit tento problém bude velice složité, ale každopádně 

nezbytné.  
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