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ODVOLACÍ ŘÁD 
ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH KLUBŮ LEDNÍHO HOKEJE 

 
 
 

Článek 1. 
Odvolací komise 

1. Odvolací komise Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (dále jen „Odvolací 
komise“ a Asociace profesionálních klubů ledního hokeje dále jen „APK LH“) je 

disciplinárním orgánem APK LH, která v souladu s § 20 "Disciplinárního řádu extraligy 

ledního hokeje" (dále jen „Disciplinární řád“) rozhoduje v odvolacím řízení o odvoláních 

proti rozhodnutím Disciplinární komise ELH (dále jen „Disciplinární komise“) učiněným 

v rámci disciplinárního řízení.  

 

2. APK LH jakožto řídící orgán extraligy ledního hokeje (dále jen „ELH“), konkrétně pak 

"ředitel APK LH a ELH" (dále jen „Ředitel“), je oprávněna přijímat sportovně-technická 

rozhodnutí (viz např. rozhodnutí dle čl. 410 Soutěžního a disciplinárního řádu Českého 

svazu ledního hokeje z.s.) (dále jen „Rozhodnutí Ředitele“). O odvoláních proti těmto 

Rozhodnutím Ředitele rozhoduje Odvolací komise dle tohoto Odvolacího řádu.  

 
Článek 2. 

Složení Odvolací komise 

1. Odvolací komise má 5 (slovy: pět) členů, její členy volí a odvolává valná hromada APK 

LH. Funkční období členů Odvolací komise je čtyřleté. Členové Odvolací komise mohou 

být zvoleni opětovně. Členem Odvolací komise nesmí být člen Disciplinární komise ani 

žádný zaměstnanec APK LH (včetně Ředitele).  

 

2. Členem Odvolací komise může být fyzická osoba, která s tím souhlasí, je starší 18 let, plně 

svéprávná a bezúhonná a která má odpovídající znalosti z prostředí ledního hokeje a znalosti 

předpisů upravujících ELH. Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, které byl uložen trest za 

přestupek, delikt nebo trestný čin v souvislosti s výkonem profesionální činnosti v oblasti 

sportu (včetně disciplinárního trestu zákazu činnosti dle Disciplinárního řádu). 

 

3. Člen Odvolací komise se při výkonu své funkce nemůže nechat zastoupit jinou osobou.  

 

4. Každý člen Odvolací komise je povinen vykonávat svoji funkci nestranně s náležitou 

odbornou péčí.  

 

5. Každý člen Odvolací komise se může vzdát své funkce. Vzdání se funkce člena Odvolací 

komise se doručuje do sídla APK LH k rukám prezidenta APK LH (v případě jeho 

nepřítomnosti k rukám viceprezidenta). Vzdání se funkce je účinné okamžikem zahájení 

konání nejbližší valné hromady APK LH. Nebude-li se konat valná hromada APK LH v 

době do 2 měsíců od doručení vzdání se funkce, je vzdání se funkce účinné prvním dnem 

měsíce následujícího po uplynutí této lhůty. 
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Článek 3. 
Pracovní senát 

1. Pracovní senát pro řešení jednotlivých případů (dále též „Senát“) je vždy tříčlenný. Senáty 

rozhodují o podaných odvoláních dle tohoto Odvolacího řádu. V čele Senátu je předseda 

Odvolací komise, další dva členy Senátu vybere z řad členů Odvolací komise předseda 

Odvolací komise. Je-li kterýkoliv z členů Odvolací komise pro řešení konkrétního případu 

podjatý klubovou příslušností, je z projednávání a rozhodování o předmětném odvolání 

vyloučen. Je-li pro daný případ podjatý klubovou příslušností předseda Odvolací komise, 

působí v čele Senátu jiný člen Odvolací komise, kterého pro daný případ schválí Odvolací 

komise.  

 

2. Jak Odvolací komise, tak Senáty rozhodují většinou hlasů všech svých členů. Každý člen 

má jeden hlas. 

 
Článek 4. 

Podnět k zahájení a průběh odvolacího řízení, poplatek za odvolání 

1. Proti rozhodnutím Disciplinární komise učiněným v rámci disciplinárního řízení, jakož i 

proti Rozhodnutím Ředitele je možné podat odvolání k Odvolací komisi, nestanoví-li 

předpisy APK LH jinak.  

 

2. Odvolání může podat: 

 

a) účastník disciplinárního řízení před Disciplinární komisí; poškozený jako účastník 

disciplinárního řízení před Disciplinární komisí má však právo podat odvolání pouze 

do výroku o povinnosti nahradit újmu disciplinárním přestupkem způsobenou, 

b) subjekt, o jehož právech a/nebo povinnostech bylo rozhodnuto ve výroku Rozhodnutí 

Ředitele. 

 

3. Odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise je přípustné jen tehdy: 

 

(i) je-li v odvolání namítáno, že Disciplinární komise neúplně zjistila skutkový stav věci, 

neboť neprovedla navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, 

(ii) je-li v odvolání namítáno, že Disciplinární komise dospěla na základě provedených 

důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, 

(iii) jsou-li v rámci odvolání předloženy nové důkazy, které nemohly být uplatněny 

v řízení před Disciplinární komisí,  

(iv) je-li v odvolání namítáno, že řízení před Disciplinární komisí je postiženo vadou, která 

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a/nebo  

(v) je-li v odvolání namítáno, že odvoláním napadené rozhodnutí Disciplinární komise je 

v rozporu s předpisy APK LH a/nebo Českého svazu ledního hokeje z.s. (v tomto 

případě musí být v odvolání současně uvedeno, v čem tento rozpor konkrétně 

spočívá). 

 

Odvolání proti Rozhodnutí Ředitele je přípustné jen tehdy: 

 

(i) je-li v odvolání namítáno, že odvoláním napadené Rozhodnutí Ředitele je v rozporu 

s předpisy APK LH a/nebo Českého svazu ledního hokeje z.s. (v tomto případě musí 

být v odvolání současně uvedeno, v čem tento rozpor konkrétně spočívá).   
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4. Odvolání se podává písemně do 15 kalendářních dnů ode dne doručení napadeného 

rozhodnutí u APK LH; v této lhůtě musí být odvolání tomuto orgánu doručeno (pro 

doručování platí ustanovení Disciplinárního řádu o doručování disciplinárním orgánům)   

 

5. Za odvolání se platí poplatek 5.000,- Kč. V případě rozhodnutí Odvolací komise dle čl. 4. 

odst. 8. písm. b) tohoto Odvolacího řádu se poplatek vrací zpět odvolateli. Poplatek za 

odvolání musí být zaplacen nejpozději ve lhůtě pro podání odvolání. Poplatek za odvolání je 

možné uhradit buď na bankovní účet APK LH uveřejněný na webových stránkách APK LH 

(https://www.apklh.cz/), nebo v sídle APK LH (a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 

9:00 hod. do 16:30 hod.).   

 

6. Orgán, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje (tj. v případě rozhodnutí Disciplinární 

komise její předseda a v případě Rozhodnutí Ředitele Ředitel), odvolání odmítne, pokud  

 

(i) není zaplacen poplatek dle předcházejícího odstavce, nebo  

(ii) odvolání bylo podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání není oprávněn, nebo 

osobou, která znovu podala odvolání, které v téže věci již předtím výslovně vzala 

zpět, nebo  

(iii) odvolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné (např. 

odvolání směřuje proti rozhodnutím, jimiž se upravuje vedení řízení (procesní 

rozhodnutí)).  

 

V případě, že orgán, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje (tj. v případě rozhodnutí 

Disciplinární komise její předseda a v případě Rozhodnutí Ředitele Ředitel), odvolání 

neodmítne, postoupí věc Odvolací komisi, která je v takovém případě povinna rozhodnout o 

podaném odvolání některým ze způsobů, jež jsou uvedeny níže v čl. 4. odst. 8. tohoto 

Odvolacího řádu (tím není dotčena druhá věta čl. 4. odst. 7. tohoto Odvolacího řádu).  

 

Proti rozhodnutí o odmítnutí odvolání dle tohoto čl. 4. odst. 6. tohoto Odvolacího řádu je 

možné podat odvolání k Odvolací komisi. Odvolací komise (Senát) v tomto případě pouze 

přezkoumá, zda byly, či nebyly splněny podmínky pro odmítnutí odvolání stanovené výše a 

vydá o tom rozhodnutí. Pokud Odvolací komise (Senát) rozhodne, že podmínky pro 

odmítnutí odvolání nebyly splněny, přezkoumá Odvolací komise (Senát) následně samotné 

odvolání podané buď proti Rozhodnutí Ředitele, nebo proti rozhodnutí Disciplinární komise 

a rozhodne o něm některým ze způsobů, jež jsou uvedeny níže v čl. 4. odst. 8. tohoto 

Odvolacího řádu (tím není dotčena druhá věta čl. 4. odst. 7. tohoto Odvolacího řádu).   

 

7. Odvolání nemá odkladný účinek, ledaže Senát odkladný účinek odvolání přizná. Odvolání 

může vzít odvolatel zpět až do konečného rozhodnutí Odvolací komise (Senátu). 

 

8. Senát přezkoumá odvoláním napadené rozhodnutí pouze z hlediska vytýkaných vad. 

K vadám, které nejsou odvoláním vytýkány, nesmí Senát přihlížet. Senát o podaném 

odvolání rozhodne takto: 

 

a) odvolání zamítne, shledá-li, že odvolání není důvodné, nebo 

b) napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí k dalšímu řízení orgánu, který napadené 

rozhodnutí vydal,  nebo 

c) napadené rozhodnutí zruší a nově rozhodne, nebo 

d) odvolání částečně zamítne a zruší jen jednotlivé výroky napadeného rozhodnutí, a 

bude-li v tomto rozsahu zapotřebí nové rozhodnutí, nově v tomto rozsahu rozhodne.  
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Záleží-li vada jen v tom, že v napadeném rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný, 

může Senát, aniž rozhodnutí zruší, věc orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, vrátit s 

příkazem, aby o chybějícím výroku rozhodl nebo neúplný výrok doplnil.   

 

O odvoláních rozhoduje Senát v neveřejném zasedání (tj. jen za přítomnosti členů Senátu a 

případně zapisovatele). Ve veřejném zasedání (tj. za přítomnosti členů Senátu, účastníků 

řízení, dalších pozvaných osob a případně zapisovatele) rozhoduje Senát tehdy, pokud o tom 

rozhodne. Veřejné zasedání je třeba nařídit vždy, má-li Senát opakovat nebo doplňovat 

dokazování.  

  

9. V rozhodnutí dle čl. 4. odst. 8. písm. b) tohoto Odvolacího řádu může Senát vyslovit názor, 

který je orgán, který napadené rozhodnutí vydal (tj. buď Disciplinární komise, nebo 

Ředitel), povinen ve svém novém rozhodnutí respektovat.  

 

10. Z hlediska změny nebo doplnění skutkových zjištění může Senát přihlížet jen k důkazům, 

které byly nově provedeny či zopakovány v řízení před Senátem; tyto důkazy hodnotí v 

návaznosti na důkazy provedené orgánem, který napadené rozhodnutí vydal. Senát je vázán 

hodnocením těchto důkazů orgánem, který napadené rozhodnutí vydal, s výjimkou těch 

důkazů, které Senát sám znovu provedl. 

 

11. Před vydáním rozhodnutí Senát doplní řízení o nové (přípustné) důkazy (viz čl. 4. odst. 3. 

tohoto Odvolacího řádu) nebo při zrušení napadeného rozhodnutí a jeho vrácení k dalšímu 

řízení orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, může uložit takovému orgánu, aby 

dokazování doplnil o nové důkazy sám. 

 

12. Vydal-li předseda Disciplinární komise v souladu s Disciplinárním řádem předběžné 

opatření, které dosud nebylo zrušeno, je příslušný Senát rozhodující o odvolání oprávněn 

takové předběžné opatření zrušit, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. 

Předběžné opatření nejpozději zaniká konečným rozhodnutím ve věci, ve které bylo toto 

předběžné opatření vydáno.   

 

Článek 5. 
Závěrečná ustanovení 

1. Proti rozhodnutí Odvolací komise (Senátu) se nelze dále odvolat. 

 

2. Pro řízení u Odvolací komise (Senátu) platí přiměřeně ustanovení Disciplinárního řádu o 

řízení před Disciplinární komisí, pokud není v tomto Odvolacím řádu stanoveno něco 

jiného. 

 

Článek 6. 
Platnost a účinnost Odvolacího řádu 

1. Tento Odvolací řád byl schválen valnou hromadou APK LH dne 29. 4. 2022 a nabývá 

účinnosti dnem 1. 5. 2022.  

 


