
Pravidla Fantasy NHL 
 

Úvod 
FNHL je hra založená výlučně na dobrovolnosti všech zúčastněných. Vedení FNHL nemá 
jakékoliv právní ani jiné závazky vůči lidem, kteří se rozhodnou FNHL hrát. Pokud se někdo 
rozhodne FNHL hrát, musí se podřídit jejím pravidlům. Cílem FNHL je, aby byla co 
nejzábavnější pro všech 32 lidí, kteří ji hrají. Z tohoto důvodu nikdy nemůžou být všichni se 
vším spokojeni. 

 

Oddíl 1 
Tvorba pravidel, sankce za jejich porušení, kontakt, poplatek 

 
1) Pravidla tvoří, mění a ruší pouze komisionář, stejně tak rozhoduje veškeré spory. 
2) Běžná pravidla komisionář upravuje kdykoliv, jejich změnu zveřejní na fóru FNHL 

spolu s okamžikem, kdy vstoupí v platnost. 
3) Důležitá pravidla, která zásadně ovlivní chod ligy, komisionář většinou prodiskutuje s 

manažery a přijímá je tak, aby platila až od další sezony, je-li to žádoucí. 
4) Při porušení kteréhokoliv pravidla komisionář zváží udělení pokuty, trestných bodů, 

případně jejich kombinací. V závažných případech může rozhodnout i o vyloučení GM 
z ligy. 

5) Při obdržení deseti trestných bodů je GM z ligy vyloučen, ledaže si zařídí podporu 
minimálně 20 GM, kteří budou chtít jeho setrvání v lize. V tom případě mu bude 
umazáno pět trestných bodů.  

6) Pokud se v konkrétním případě použití určitého pravidla jeví jako nesmyslné a 
omezující, může komisionář udělit výjimku. 

7) Veškerou korespondenci s vedením ligy a veškeré požadavky jsou zasílány výhradně 
přes email na ligový mail fnhl@fnhl.cz. K jiným požadavkům nemusí komisionář 
přihlížet. 

8) Roční příspěvek za členství v lize je 200 Kč. 
 

Oddíl 2 
Odpovědnost manažerů 

 
Čl. 1 

Etiketa 
1) Veškeré vztahy mezi GM se musí dít v rámci fair play. GM jsou povinni se navzájem 

respektovat a veškeré kroky v lize konat podle pravidel. Stejně tak veškerá písemná 
vyjádření na webu nebo na fóru musejí dodržovat základní etická pravidla. 
Nedodržování základních etických pravidel může být potrestáno trestnými body nebo 
vyloučením z ligy. 

2) Jeden GM nesmí vést více než jeden tým. 
 

Čl. 2 
Povinnosti manažerů 

1) GM musí zajistit kompletní sestavu v pro týmu i na farmě každý den kdy hraje. 
Sestavu na aktuální hrací den musí GM nahrát nejpozději do 21:00, jinak nemusí být 
akceptována. Pokud nezašle sestavy za posledních 7 hracích dní a jeho sestava je 
nekompletní, obdrží GM 1 trestný bod.  Netýká se situací, kdy GM předem nahlásí 
svoji nepřítomnost na ligovém fóru. 

2) Pokud kvůli nekompletní sestavě nebude možno simulovat a GM zajistí během 
přepočtu sám po upozornění doplnění sestavy, obdrží pokutu 100 tisíc a 1 trestný 

bod. Nezajistí-li doplnění sestavy, jeho tým doplní komisionář a dostane pokutu 300 
tisíc a 3 trestné body. V případě, že lze situaci vyřešit pouze dopsáním cizího hráče 
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zvyšuje se pokuta na 500 tisíc, pokud musí takový hráč nastoupit v pro týmu, zvyšuje 
se pokuta na 1 milion. 

3) GM musí sledovat, co se v lize děje, reagovat na podněty jiných GM a starat se o 
finance svého týmu. Pokud se GM stane bez předchozího upozornění neaktivní a 
nebude reagovat na emaily komisionáře, může být z ligy vyloučen. 

4) GM musí odpovídat na emaily týkající se FNHL od komisionáře a od ostatních GM. 
5) GM musí sledovat fórum, zejména zprávy komisionáře na fóru. Zároveň musí být 

k dispozici ostatním GM dostatečně dlouhou dobu na ICQ, přičemž alespoň jednou 
týdně, s výjimkou dovolené, by měl být k dispozici ve večerních hodinách. Pokud se 
zjistí neaktivita, dostane GM týden na nápravu. Při pokračování neaktivity obdrží 1 
trestný bod. 

 
Čl. 3 

Obecná omezení 
1) Během sezóny se nesmí žádný tým dostat s financemi do mínusu (Current funds). 

Pokud se do mínusu dostane, má GM 14 dnů na nápravu od doby, kdy si toho všimne 
komisionář nebo na to bude upozorněn. Po uplynutí lhůty obdrží za každý den, kdy je 
stav jeho konta v mínusu, 1 trestný bod. 

2) Během základní části se nesmí žádný tým dostat s rozpočtem (Salary Cap with 1 Way 
Contract) pod 35 milionů nebo nad 75 milionů. V play-off nesmí nastoupit se sestavou 
za více než 75 milionů. 

3) Za základní část nesmíte na platech utratit méně jak 40 milionů a více jak 70 
milionů (Estimated Season Salary Cap). V případě, že některý tým na konci sezóny 
nesplní stanovené limity, budou následovat sankce. Pokud půjde o překročení 
zaviněné zraněním většího počtu hráčů v době po trade deadline, bude pokuta pouze  
finanční ve výši maximálně 1 milion (přibližně tří- až pětinásobek překročené částky). 
V opačném případě přijde tým jednak o všechny příjmy v play-off, dále mu může být 
odebrána i draftová volba v následujícím draftu. Pokud se do play-off nedostane, 
dostane pokutu ve výši minimálně 500 tisíc, maximálně 10 milionů a zároveň mu 
může být rovněž odebrána draftová volba v následujícím draftu. V případě nesplnění 
dolního limitu dostane manažer pokutu ve výši pětinásobku neutracené částky a 
zároveň mu může být odebrána draftová volba v následujícím draftu. O přesné výši 
případného trestu bude rozhodovat komisionář a trejdovací komise.  
Při překročení platového stopu bude vždy součástí trestu snížení maximálního limitu 
v následující sezoně o rozdílovou částku. 

4) Maximální počet hráčů v pro týmu je 23. 
5) Ke každému zápasu musí GM nominovat 20 hráčů, přičemž se musí jednat o 2 

brankáře, alespoň 6 obránců a alespoň 9 útočníků (z toho musí být alespoň 3 centři, 3 
levá křídla a 3 pravá křídla). Toto platí i pro zápas farmářských týmů.  

6) Má-li manažer v týmu na daném počtu k dispozici alespoň tolik hráčů, kolik je 
uvedeno v tabulce, a nemůže-li díky vyšší moci (tj. zranění a suspendace) složit 
sestavu, bude mu umožněno uzdravit farmáře, případně možnost povolit dočasně 
start hráče v pro týmu, který jinak smí hrát pouze na farmě. O tom, kterého hráče se 
to bude týkat, rozhodne komisionář. V případě, že může problém vyřešit aktivací 
hráče podle Oddílu 3, čl. 6, musí GM přednostně využít tyto možnosti. Pokud 
důvodem nedostatku hráčů bude manažerovo pochybení (např. hráči nebudou moci 
nastoupit díky únavě), pak GM tuto možnost pro složení soupisky nemá a musí si 
hráče obstarat jiným způsobem. Pokud chce manažer této výjimky využít, musí o ni 
požádat komisionáře sám emailem před přepočtem. 

 Útočníci Obránci Gólmani 

Celkem 29 15 6 

Do pro týmu 15 8 3 

7) Na konci sezóny (ihned po skončení play-off a po vyplacení bonusu) musí mít každý 
tým hotovost minimálně 5 milionů. 



8) Odměna týmu za postup do play-off je 10 milionů. Za postup do každého dalšího kola 
play-off získá tým 3 miliony. 

9) Za každý odehraný domácí zápas v play-off farem náleží týmu odměna 150 tisíc. 
10) Hráči s OV 66 a větším se smí play-off farem zúčastnit pouze v případě, že za sezónu 

odehráli alespoň 41 zápasů na farmě FNHL. 
11) Nový GM, který přijde k extrémně chudému týmu (má v hotovosti pod 10 milionů), se 

může bez sankce zbavit až dvou hráčů. Hráč posléze podstoupí mimořádné 
podepisování UFA. GM má možnost tomuto hráči v tomto podepisování dát nabídku. 
Zároveň tým nového GM obdrží dotaci k dorovnání hotovosti na 10 milionů. 

 

Oddíl 3 
Hráči 

 
Čl. 1 

Hráči na soupisce, posty hráčů a parametry 
1) FNHL je v porovnání s NHL o rok pozadu. Z tohoto principu se, až na uvedené 

výjimky, u všech záležitostí týkajících se hráčů vychází. 
2) Pokud hráč, který je v sestavě nějakého týmu ve FNHL, neodehraje během sezóny v 

NHL, AHL nebo ECHL ani jeden zápas v základní části nebo play-off, nemůže další 
rok nastoupit ve FNHL a je s ním naloženo způsobem, jaký si zaslouží (pokud 
spadá do kategorie UFA, je vymazán; pokud spadá do kategorie RFA, je přesunut do 
prospektů). 

3) Každý manažer je zodpovědný za to, že se v jeho týmu nebude vyskytovat hráč, 
který tam nemá co dělat (např. hráč poslední sezonu hrál v Evropě). Pokud bude v 
tomto směru zjištěno pochybení, GM dostane 1 trestný bod a zároveň pokutu 300 tisíc 
za hráče, který by mohl nastoupit za pro tým a 150 tisíc za hráče, který může nastoupit 
pouze na farmě. Nejzazší termín pro vymazání těchto hráčů je před prvním hracím 
dnem sezóny. U hráče, který se má zúčastnit podpisů RFA se nabídnutí nabídky bere 
jako informace, že má hráč pokračovat a GM obdrží trest ihned. 

4) Parametry hráčů budou aktualizovány po každé uplynulé sezóně FNHL. Hlavním 
zdrojem parametrů jsou výkony hráčů v uplynulé sezóně v základní části NHL. 

5) Pokud se výkony hráče v uplynulé sezoně v NHL a FNHL od sebe liší tím způsobem, 
že hráč měl v NHL špatnou a ve FNHL dobrou sezonu, komisionář na návrh GM 
parametry tohoto hráče mírně upraví, maximálně však může OV tohoto hráče 
stoupnout takovou úpravou o dva body oproti původním parametrům dle NHL. Každý 
GM má právo nominovat za svůj tým dva hráče, o kterých si myslí, že splňují kritéria 
na úpravu parametrů, a to včetně komentáře a zdůvodnění. Pokud komisionář usoudí, 
že hráč podmínce nevyhovuje, může GM nominovat jiného hráče. Vylepšování hráčů 
probíhá v době od 20. 8. do odehrání prvního zápasu v základní části. GM budou 
informování pouze o výši takové úpravy, samotná úprava nebude odůvodňována.  

6) Hráč může změnit pozici pouze na tu, která je uvedena na některém ze seriózních 
serverů, současně s tím musí prokázat i existenci stávajícího postu. Není nutné, aby 
byly všechny posty uvedeny na jednom serveru. U útočníků se smlouvou platnou 
pouze pro farmářský tým je možné přidání dalších pozic (centr, levé křídlo, pravé 
křídlo) bez omezení. Tato možnost je k dispozici zejména z důvodů předcházení 
problémů při skládání sestavy na farmě. 

7) Za seriózní servery jsou považovány: 

- www.nhl.com 

- www.hockeydb.com 

- www.tsn.ca 

- www.espn.com 

- www.eliteprospects.com 

- www.theahl.com (pouze pro hráče aktivně hrající AHL) 

- www.echl.com (pouze pro hráče aktivně hrající ECHL) 

http://www.nhl.com/
http://www.hockeydb.com/
http://www.tsn.ca/
http://www.espn.com/
http://www.eliteprospects.com/
http://www.theahl.com/
http://www.echl.com/


8) Všichni hráči ve FNHL slaví narozeniny 7. 7. Hráč narozený v období 1. 1. – 30. 9. 
bude mít ve FNHL uvedeno jako datum narození 7. 7. příslušného roku, hráč 
narozený v období 1. 10. – 31. 12. bude mít ve FNHL uvedeno jako datum narození 7. 
7. následujícího roku. 
 

Čl. 2 
Hráčské smlouvy 

1) Smlouva pro hráče s výjimkou nováčků s platem větším než 1,2 milion musí být 
jednocestná. Tento hráč nesmí být poslán na farmu. 

2) Smlouva pro hráče s platem do 1,2 milionu včetně může být buď jednocestná 
(hráč nesmí být poslán na farmu) nebo dvoucestná (hráč může být poslán na farmu).  

3) Na konci každé sezóny končí některým hráčům smlouvy v jejich týmech. Tito hráči 
jsou podepisováni podle toho, jestli hráč spadá do kategorie UFA nebo RFA.  

4) Plat u všech nabídek musí být násobkem 100 tisíc, přičemž minimální výše platu je 
500 tisíc, maximální výše platu 11 milionů.  

5) Maximální délka nabízené smlouvy je 2 roky, u jednocestné smlouvy 3 roky, s tím, že 
GM může každý rok jednomu hráči z kategorie UFA nebo RFA nabídnout 
jednocestnou smlouvu na 5 let nebo dvěma hráčům na 4 roky. Nabídne-li takovou 
smlouvu na 4 nebo 5 let více hráčům než může, bude u nejlepších hráčů na podpisech 
UFA nabídka stornována, u podpisů RFA zkrácena na tříletou a současně navýšen plat 
o 40% a zaokrouhlen nahoru. 

6) Každý tým má možnost dát při podepisování smlouvy hráči s OV 68 a více No-Trade 
klauzuli. Takový hráč nesmí být do konce smlouvy vyměněn. Spadá-li po konci 
smlouvy do kategorie UFA, nemůže být jiným týmem podepsán jako RFA/UFA. 
Pokuta za vyplacení je dvojnásobná, jedná-li se o vyplacení dle bodu 9 nebo 10. 

7) GM se může hráče zbavit se sankcí 40 %, má-li 29 let a méně nebo se sankcí 70 %, 
má-li 30 let a více. Toto lze provést kdykoliv v období od překlopení html na novou 
sezónu do odehrání posledního dne v základní části. Z hráče se automaticky stává 
UFA a jde na standardní podepisování UFA, pokud už proběhlo, tak na mimořádné 
podepisování UFA. GM má zakázáno tomuto hráči v tomto podepisování dát nabídku. 

8) Takto vyplacená částka se bude rovnoměrně týmu započítávat do platového stropu  po 
dvojnásobnou dobu, než byla zbývající doba kontraktu. V případě vyplacení hráče 
v průběhu sezóny bude v posledním roce odpočtu částka ponížena, aby odpovídala 
odečtené částce za probíhající sezónu. 

9) V době po skončení play-off do termínu rozeslání 1. kola podpisů UFA nebo uzávěrky 
seznamu chráněných hráčů pro Expansion draft (přesné datum bude komisionářem 
upřesněno) se GM může zbavit svého hráče se sankcí 30 % ze zbývající smlouvy. Z 
hráče se automaticky stává UFA a jako takový se stane předmětem standardního 
podepisování UFA. GM má zakázáno tomuto hráči v tomto podepisování dát nabídku. 

10) Ve zbytku roku se GM může zbavit svého hráče se sankcí 40 % ze zbývající smlouvy. 
Hráč posléze podstoupí mimořádné podepisování UFA. GM má zakázáno tomuto 
hráči v tomto podepisování dát nabídku. 

11) Body 7) a 8) se týkají hráčů, kteří svou smlouvu podepsali po 1. 7. 2021,  body 9) a 10) 
se týkají hráčů, kteří svou smlouvu podepsali před 30. 6. 2021.  

12) Plat hráčů na farmě je buď 100 % jejich normálního platu, nebo 10 % jejich 
normálního platu – záleží na typu podepsané smlouvy. Pokud ovšem hráč odehraje 41 
zápasů v hlavním týmu, tak od této chvíle je jeho plat v aktuální sezoně na farmě 
rovněž 100 % normálního platu. 

13) GM se může rozhodnout, že až 20 % normálního platu hráče, maximálně však 1 
milion, vyplatí hráči při podepsání smlouvy formou podpisového bonusu. Podpisový 
bonus bude roven součinu požadované slevy z ročního normálního platu, délky 
smlouvy a čísla 4. Manažer při návrhu smlouvy navrhne plnou výši platu a výši slevy 
z ročního normálního platu. Pokud hráč návrh smlouvy přijme, bude mu v průběhu 
sezony vyplácen roční normální plat ponížený o slevu, který bude rovněž zátěží pro 
platový strop. Pro výpočet kvalifikační nabídky se bere plná výše platu, tj. částka, 
kterou by hráč pobíral v případě, kdyby mu nebyl vyplacen žádný bonus. 



Čl. 3 
Hráči kategorie RFA (Restricted Free Agent) 

1) Hráč, kterému je 28 let a méně a skončila mu smlouva, spadá do kategorie RFA 
(jedná se o hráče, který má před podpisy RFA 28 let a smlouvu na 0 let, v průběhu 
sezóny se jedná o hráče, který má 27 let a smlouvu na 1 rok). 

2) GM mohou dát nabídku pouze svému hráči RFA. Při podpisech RFA pošle každý GM 
komisionáři email s nabídkami platu, délky a typu smlouvy pro své hráče kategorie 
RFA. Následuje maximálně tříkolové vyjednávání s agentem a to tím způsobem, že 
agent buď nabídku GM přijme, pak je hráč v daném kole podepsán, nebo ji nepřijme a 
pošle jeden nebo dva protinávrhy, které se budou lišit typem smlouvy. V případě 
nepřijetí ani jedné protinabídky následuje druhé kolo, ve kterém GM pošle opět svůj 
návrh agentovi a postup se opakuje. První dvě kola vyjednávání jsou bez poplatku, za 
třetí zaplatí GM poplatek 100 tisíc (souhlas s protinabídkou agenta z druhého kola je 
bez poplatku). Pokud se hráč (reprezentovaný agentem) a GM nedohodnou na 
smlouvě ani po třetím kole (manažer nesouhlasí ani s jedním protinávrhem agenta ze 
třetího kola), hráč se zúčastní řízení u arbitrážní komise.  

3) Složení arbitrážní komise je totožné s trejdovací komisí. Arbitrážní komisi pošlou GM 
a agent svoji představu o výši a délce a typu kontraktu. Arbitrážní komise následně 
rozhodne s konečnou platností o smlouvě. Arbitrážní komise nikdy neurčí délku 
smlouvy tak, aby hráč spadl do kategorie UFA dříve, než je nutné. Případná No-Trade 
klauzule se řídí návrhem GM.  

4) Manažer se musí vyjádřit k výroku arbitráže. Nesouhlasí-li manažer s výrokem 
arbitráže, nebo nevyjádří-li se do stanoveného termínu, stává se hráč volným hráčem 
a odchází na UFA. V následném podepisování UFA nesmí GM tomuto hráči dát 
nabídku. GM obdrží finanční kompenzaci ve výši 50 % z platu nové smlouvy (plat krát 
počet let) od nového týmu. 

5) Chce-li mít GM jistotu, že o hráče kategorie RFA při podepisování nepřijde, musí 
hráči v prvním kole nabídnout alespoň kvalifikační nabídku. Ta se rovná loňskému 
platu krát koeficient v tabulce podle typu minulé a nové smlouvy. Pokud hráč 
kvalifikovanou nabídku neobdrží, mohou nastat dva případy. Buď agent s touto 
nabídkou souhlasí a smlouva je dojednána, nebo agent s nabídkou nesouhlasí a hráč 
automaticky spadne do kategorie UFA. V následném podepisování UFA může GM 
tomuto hráči dát nabídku. Pokud tohoto hráče podepíše jiný tým, obdrží původní tým 
finanční kompenzaci 50 % z platu nové smlouvy (plat krát počet let) od nového týmu. 
Typ smlouvy minulé (dole) / typ smlouvy nové (vpravo) 1W 2WF 2WD 
Jednocestná (1W) 1 1.25 2 
Dvoucestná se 100% platem na farmě (2WF) 0.8 1 1.6 
Dvoucestná s 10% platem na farmě (2WD) 0.5 0.625 1 

Příklad: hráč měl smlouvu na 1.1 milionu, dvoucestný kontrakt s 10% platem na 
farmě. Chci mu nabídnout jednocestný kontrakt. Nabídnu-li alespoň 600 tisíc (tj. 1.1 
mil. krát 0.5 = 550 tisíc, zaokrouhleno 600 tisíc), předložil jsem mu kvalifikační 
nabídku. Hráč měl smlouvu na 900 tisíc, jednocestný kontrakt, chci mu nabídnout 
dvoucestný se 100% platem na farmě. Nabídnu-li alespoň 1.2 milionu. (tj. 900 tisíc 
krát 1.25 = 1.125 milionu, zaokrouhleno 1.2 milionu), předložil jsem mu kvalifikační 
nabídku. Pokud bych chtěl takovému hráči nabídnout dvoucestný kontrakt s 10% 
platem na farmě, musel bych mu nabídnout 900 tisíc * 2 = 1.35 milionu, vzhledem 
k omezení dvoucestné smlouvy na 1.2 milionu mu s tímto typem smlouvy 
kvalifikační nabídku nejsem schopen nabídnout. Pokud si nebudete ohledně 
kvalifikační nabídky jisti, zeptejte se komisionáře. 

6) Nedostane-li hráč žádnou nabídku, potom automaticky spadne do kategorie UFA. Za 
tohoto hráče manažer neobdrží žádnou kompenzaci. 

7) Hráč, se kterým domlouváte první regulérní smlouvu a má 24 let a méně si může říct 
nejvýše o výši platu v tabulce. Dostane-li nováček nabídku mimo tuto tabulku, bude 
výše jeho platu určena agentem. Délka smlouvy musí být tři roky pro nováčky ve věku 



18 – 21 let, dva roky pro nováčky ve věku 22 – 23 let, a jeden rok pro nováčky ve věku 
24 let s tím, že je automaticky dvoucestná s 10% platem na farmě. 

OV Plat 
x – 61 500 000 - 1 000 000 
62 – 65 800 000 - 1 400 000 
66 – x 1 400 000 - 2 000 000 

 
Čl. 4 

Hráči kategorie UFA (Unrestricted Free Agent) 
1) Hráč, kterému je 29 let a více a skončila mu smlouva, spadá do kategorie UFA 

(jedná se o hráče, který má před podpisy RFA 29 let a smlouvu na 0 let, v průběhu 
sezóny se jedná o hráče, který má 28 let a smlouvu na 1 rok). 

2) Každý GM se může před podpisy RFA (přesné datum bude upřesněno komisionářem) 
rozhodnout, že má zájem přednostně jednat s jedním svým hráčem kategorie UFA 
(hráč UFA/RFA). Tohoto hráče poté bude podepisovat spolu s podpisy RFA 
prostřednictvím agenta. GM dá tomuto hráči nabídku, agent ji buď přijme, nebo dá 
protinabídku. Pokud tuto protinabídku GM nepřijme, přednostní podepisování končí. 
V následném podepisování UFA může GM tomuto hráči dát nabídku.  Pokud hráče 
podepíše jiný tým, GM neobdrží žádnou kompenzaci. Pro tohoto hráče platí rovněž 
pravidlo oddíl 4, čl. 1, bod 7 o nevyměnitelnosti v první sezoně. Neplatí pravidlo čl. 3, 
bod 5 o kvalifikační nabídce. 

3) Podepisování UFA se mohou, až na výjimky stanovené pravidly, účastnit všichni GM. 
4) Součet ročních platů všech nabídek týmu v prvním kole podpisů UFA je roven 

maximálně aktuální hotovosti týmu, nejvýše však 50 milionům. K tomuto součtu se 
přičte i roční plat hráče UFA/RFA (byl-li nějaký hráč GM podepsán). Součet ročních 
platů všech nabídek jednoho týmu ve druhém kole podpisů UFA je roven maximálně 
nevyužité částce na podpisy z prvního kola. V prvním kole se tři hráči s OV 58 a 
menším, které si GM vybere, nepočítají do tohoto limitu.  

5) GM nabídne během podpisů UFA smlouvu těm hráčům, o které má zájem. Nabídka 
musí obsahovat výši platu, délku a typ smlouvy, případně No-Trade klauzuli. 

6) Hráči s OV 66 a větším není možné nabídnout dvoucestnou smlouvu. 
7) Hráče následně získá ten tým, jehož nabídka bude mít nejvyšší celkový koeficient, 

který se získá jako součin: 
a. výše ročního platu. 
b. koeficientu za délku smlouvy. Ten je 1 u jednoleté nabídky, 1.05 u dvouleté 

nabídky, 1.1 u tříleté nabídky, 1,15 u čtyřleté nabídky a 1,2 u pětileté nabídky. 
c. koeficient za typ smlouvy. Ten je roven jedné u nabídky jednocestné 

smlouvy, 0.8 u nabídky dvoucestné smlouvy se 100% platem na farmě a 0.4 u 
nabídky dvoucestné smlouvy s 10% platem na farmě. 

d. koeficientu za No-Trade klauzuli. Ten je 1.05 u jednoleté smlouvy a 1.1 u 
dvouleté nebo delší smlouvy. 

e. koeficientu za loajalitu. Za hráče, kterého měl tým na své soupisce v průběhu 
play-off a má jej na soupisce i během podepisování UFA, obdrží tento tým 
koeficient 1.3. Tento koeficient se netýká hráče, který v tomto období původně 
spadal do kategorie RFA nebo měl smlouvu s platem 400 tisíc. 

f. koeficientu za prestiž týmu. Týmy jsou před podepisováním UFA rozděleny 
do tří skupin podle své historické úspěšnosti ve FNHL. Tyto skupiny jsou před 
UFA zveřejněny komisionářem, stejně tak je zveřejněn i způsob, jakým byly 
týmy rozděleny. Tým z první skupiny obdrží koeficient 1.1, tým z druhé 
skupiny koeficient 1.05 a tým ze třetí skupiny koeficient 1. Tabulka prestiže. 

g. koeficientu za šanci prosadit se v týmu. Hráči kategorie UFA jsou před 
podepisováním UFA rozděleni do tří skupin podle OV. První skupinu tvoří 
hráči s OV 66 – 99. Hráči první skupiny chtějí mít jistotu volného místa v 
první nebo druhé lajně a brankář volný post jedničky. Druhou skupinu tvoří 
hráči s OV 62 – 65. Hráči druhé skupiny chtějí mít jistotu alespoň třetí lajny, 

http://www.fnhl.cz/File/prestiz.xls


brankář chce mít volný alespoň post dvojky. Koeficient vypočítáme tak, že za 
každého hráče v týmu, který by příchozího hráče kategorie UFA dělil od této 
volné pozice, se u útočníků a obránců a odečte 0.1 od čísla jedna, u brankářů se 
odečte 0.4 od čísla jedna. Hráč se stejným OV také dělí podepisovaného hráče 
od jeho místa. Posuzují se zvlášť útočníci, obránci a gólmani. Třetí skupinu 
tvoří hráči s OV 61 a méně, u těchto hráčů je koeficient za šanci prosadit se v 
týmu roven jedné. 

8) V případě, že dvě nabídky budou mít stejný koeficient, pak o majiteli hráče rozhodne: 
a. typ smlouvy, kde jednocestná smlouva má přednost před dvoucestnou a 

dvoucestná se 100% platem na farmě přednost před dvoucestnou s 10% 
platem na farmě. 

b. postavení v tabulce historické úspěšnosti týmu.  
9) GM, který získá nějakého hráče v prvním kole podpisů UFA, má možnost se do 

termínu vyhlášeného komisařem zříci nejvýše dvou podepsaných hráčů. Zřeknutého 
hráče potom získává tým s druhým nejvyšším koeficientem (byl-li nějaký). Tým se 
může zřeknout i hráče, kterého tímto způsobem získal, avšak počet hráčů, kterých se 
může zříci, se nijak nenavyšuje. 

10) Pokud se v jednom kole všichni hráči kategorie UFA nepodepíší, bude následovat 
druhé kolo se stejnými pravidly. Hráči, kteří zůstanou nepodepsaní i po druhém kole 
podpisů UFA, zůstanou volní pro mimořádné podepisování UFA kdykoliv během 
sezóny. 

11) U mimořádného podepisování UFA se použijí všechny koeficienty v bodě 7 s výjimkou 
koeficientu za loajalitu. 

 
Čl. 5 

Vstupní draft, pořadí 
1) Draftuje se dle pořadí vytvořeného podle následujících pravidel. První skupinu 

seřazenou sestupně podle pořadí v základní části tvoří týmy, které nepostoupily do 
play-off. Druhou skupinu v pořadí tvoří týmy, které vypadnou v první a druhém kole. 
Tyto týmy budou seřazeny sestupně podle pořadí v základní části, přičemž vítězové 
divizí budou na jejím konci, opět sestupně podle pořadí. Následují poražení ve finále 
konference, horší v základní části draftuje dříve, a poražený ve finále. Poslední 
draftuje vítěz poháru. 

2) Týmy, které nepostoupily do play-off, se zúčastní draftové loterie. První vylosovaný v 
draftové loterii bude volit jako první, druhý vylosovaný bude volit jako druhý a třetí 
vylosovaný jako třetí. Od čtvrtého místa se seřadí zbylé týmy, které nebyly vylosovány. 
V tomto pořadí se draftuje pouze v prvním kole. 

3) Šance na vytažení v draftové loterii jsou v následující tabulce 
Pořadí týmu v základní části Šance na vytažení 

32. tým základní části 16.5% 
31. tým základní části 13,5% 
30. tým základní části 11,5% 
29. tým základní části 10% 
28. tým základní části 8.5% 
27. tým základní části 7% 
26. tým základní části 6% 
25. tým základní části 5% 
24. tým základní části 4.5% 
23. tým základní části 4% 
22. tým základní části 3.5% 
21. tým základní části 3% 
20. tým základní části 2.5% 
19. tým základní části 2% 
18. tým základní části 1.5% 
17. tým základní části 1% 



4) Draft má celkem sedm kol. Draftovaní hráči jsou posléze zapsáni do prospektů. Draft 
ve FNHL začne 2 dny po ukončení vypořádání offer-sheet nabídek (projde-li tento 
návrh na změnu), ale ne dříve než první pondělí v září. 

5) V prvním a druhém kole má tým, který je na řadě 24 hodin na to, aby draftoval. Od 
třetího kola bude výběr probíhat po pěti týmech za den, přičemž první v pořadí z 
pětice musí draftovat do 20:00, druhý do 20:30, třetí do 21:00, čtvrtý do 21:30 a pátý 
v pořadí do 22:00. 

6) První tři kola draftu jsou povinná. Nepošle-li GM svou volbu včas, neudělí pokyn 
draftovat nejvyššího volného hráče nebo nepověří-li draftem nějakého manažera, 
získá jeho tým v prvních třech kolech z dosud nevybraných hráčů patnáctého 
nejvyššího hráče podle pořadí skutečného draftu v NHL. Od čtvrtého kola získá 
nejvyššího dosud nevybraného hráče podle pořadí skutečného draftu v NHL. 
V případě, že se jedná o draft v prvním kole, může dotyčný GM být vyloučen z ligy.  

7) Za volný tým draftuje trejdovací komise. Pokud do stanovené lhůty nevybere hráče, 
vybere jej komisionář. Na volný tým se v prvním a druhém kole nevztahuje lhůta 24 
hodin na výběr, nicméně trejdovací komise a komisionář se budou snažit výběr 
zbytečně neprodlužovat. 
 

Čl. 6 
Prospekti a nedraftovaní hráči 

1) Prospektem je nazýván hráč, který nemá podepsanou žádnou smlouvu s týmem. 
Jedná se o hráče, kteří byli draftováni, ale zatím nebyli aktivováni do týmu, nebo 
hráči, kteří nesplnili podmínky pro to, aby mohli nastoupit v další sezoně ve FNHL. 
Pokud prospekt dosáhne na konci sezony věku, kdy mohl být naposledy podepsán 
jako hráči kategorie RFA a nesplnil podmínku pro aktivaci, musí být z prospektů 
vymazán. 

2) Je možné aktivovat prospekta, který odehrál v minulé nebo stávající sezoně alespoň 
jeden zápas v NHL, AHL či ECHL s výjimkou hráče uvedeného v bodě 6 tohoto 
článku. Takový hráč dostane smlouvu s platem 100 tisíc, platnou pouze pro farmářský 
tým, a nízké parametry. U gólmanů stačí pro aktivaci jeden odehraný zápas 
v libovolné severoamerické lize.  

3) Dále je možné aktivovat prospekta nebo hráče se smlouvu platnou pouze pro 
farmářský tým, který odehraje v NHL pět zápasů ať už v základní části nebo play-off, u 
brankáře je potřeba odchytání 60 minut. V průběhu sezony tento hráč dostane 
dvoucestnou smlouvu s platem 400 tisíc na jeden rok. Splní-li hráč tyto podmínky, je 
povinnost si takového hráče nechat zapsat nejpozději před podpisy RFA v sezoně, kdy 
podmínku splnil. Nebude-li hráč aktivován, podepíše nejvyšší možnou smlouvu dle čl. 
3, bodu 7. Tým navíc dostane pokutu 200 tisíc za každého hráče a manažer 1 až 3 
trestné body dle počtu neaktivovaných hráčů. U hráče, kterému je v průběhu sezony 
18 nebo 19 let (případně před podpisy RFA 19 nebo 20 let) je možné aktivaci odložit až 
do odehrání desátého zápasu případně dosažení věku 21 let. Pokud již hráč byl 
aktivován, toto odložení již nelze použít. 

4) Nedraftovaným hráčem se rozumí hráč, který nebyl v NHL draftován, není nikde v 
sestavě ani v prospektech, ale nastoupí v NHL. Tento hráč bude na návrh GM 
aktivován do příslušného týmu ve FNHL po odehrání pěti zápasů v NHL, u brankáře 
po odchytání 60 minut. V průběhu sezony tento hráč dostane dvoucestnou smlouvu 
s 10% platem na farmě ve výši 400 tisíc na jeden rok.  

5) Pokud bude nedraftovaný hráč po sezóně spadat do kategorie RFA, je povinností GM 
si tohoto hráče nechat co nejdříve zapsat. Pokud si GM takového hráče nezapíše ani 
po odehrání deseti zápasů nebo odchytání 120 minut u brankáře, obdrží 2 trestné 
body. 

6) Hráč, který již byl jednou aktivován dle bodu 3 nebo 4 tohoto článku a následně 
vymazaný dle článku 1, bodu 2, a který se vrátí zpět do zámoří, tj. odehraje alespoň 
jeden zápas v NHL, AHL nebo ECHL ať už v základní části nebo play-off, je povinně 
aktivován až před následující sezonou ve FNHL. Je-li jeho poslední smlouva, kterou 



měl před vymazáním stále platná, hráči pokračuje, v opačném případě se s ním 
postupuje jako s hráčem, kterému skončila smlouva. 

 
Čl. 7 

Rozšiřovací draft 
1) Od sezóny 2021/2022 bude ve FNHL působit nový klub ze Seattlu, z tohoto důvodu se 

během srpna 2021 po podpisech RFA uskuteční rozšiřovací draft.  
2) Každý tým FNHL bude mít možnost chránit 1 brankáře, 3 obránce, 6 útočníků a 1 

dalšího hráče do pole, přičemž hráče, který má pro sezónu 2021/2022 ve FNHL 
smlouvu s No-Trade klauzulí a bude ve FNHL pokračovat, bude muset chránit 
automaticky. Bude-li mít v týmu více hráčů se smlouvou s No-Trade klauzulí, než 
může chránit, musí hráče nad limit vyplatit. Kromě těchto hráčů budou automaticky 
chráněni (nepočítají se do počtu) hráči, kteří ve skutečnosti odehráli dvě a méně 
profesionálních sezón. Seznam takových hráčů je k nalezení např. zde. U týmu Vegas 
Golden Knights budou automaticky chráněni všichni jim draftovaní hráči ve FNHL. 

3) Každý tým FNHL s výjimkou Vegas Golden Knights bude muset zároveň nechat 
k dispozici alespoň 2 útočníky a 1 obránce, kteří v poslední sezóně odehráli v NHL 
alespoň 40 zápasů, případně v posledních dvou sezónách alespoň 70 zápasů, přičemž 
tito hráči musí mít ve FNHL platnou smlouvou na sezónu 2021/2022. Komisionář 
může u hráčů, kteří podmínku o počtu zápasu nesplnili kvůli zranění, přičemž jsou 
zcela plnohodnotnými hráči NHL, udělit výjimku. O tuto výjimku musí GM požádat 
nejpozději do skončení Play-off ve FNHL. 

4) Seattle si z každého týmu ve FNHL vybere právě jednoho hráče, přičemž v součtu 
musí vybrat alespoň 14 útočníků, 9 obránců a 3 brankáře. Součet ročních platů všech 
hráčů s jednocestným kontraktem nesmí přesáhnout 70 milionů, zároveň součet 
ročních platů nejdražších 2 brankářů, 6 obránců a 12 útočníků musí dosáhnout 
alespoň 45 milionů a nesmí přesáhnout 60 milionů. 

5) Seattle nesmí žádného hráče, kterého v rozšiřovacím draftu získá, vyplatit v průběhu 
sezony 2021/2022. 

6) Hráč vybraný Seattlem se může do týmu, ze kterého byl vybrán, vrátit až před sezónou 
2023/2024. 

 

Oddíl 4 
Výměny a trejdovací komise 

 
Čl. 1 

Výměny  
1) Součástí výměny mezi kluby mohou být hráči, prospekti, peníze a draftové volby. Aby 

výměna proběhla, musí obě strany výměnu potvrdit na webu v příslušném formuláři. 
Výměna proběhne po odehrání zápasů nejbližšího hracího daného dne, v mezisezonní 
přestávce při nejbližším updatu. Do jejího provedení může být zrušena jen v případě 
souhlasu obou zúčastněných GM. 

2) Hráči zahrnutí ve výměně musí být vyměněni ihned, není možné provést výměnu, kde 
hráč změní působiště až po nějaké době. Případné výměny hráčů, kteří mohou být 
vyměněni podle bodu 7 tohoto článku, se uskuteční po odehrání posledního hracího 
dne před trade deadline. Pokud je součástí trejdu vylepšení hráče původním týmem 
ještě před výměnou, pak žádost o vylepšení hráče musí být zaslaná nejpozději 
současně s výměnou. 

3) Součástí výměny může být i dohoda, že se původní majitel může podílet na platu 
hráče. Podmínkou je, že takto ponechaný plat musí být dělitelný 100 tisíci, nesmí být 
vyšší než 50 % aktuálního platu hráče a musí být stejný po celou zbývající dobu 
kontraktu. Tým smí mít na své výplatní listině nejvýše 3 takové hráče a jednoho hráče 
smí vyplácet nejvýše 3 různé týmy. Manažer zároveň nesmí přivést zpět do týmu 
hráče, na jehož platu se podílí. Ponechaný plat nelze dále obchodovat. Pravidlo vejde 
v platnost až po proběhnutí Expansion draftu. 

https://www.capfriendly.com/expansion-draft/seattle


4) Nebude-li výměna zadaná na webu potvrzena druhou stranou do týdne od zadání, 
bude komisionářem zamítnuta. 

5) Je zakázáno vyměnit hráče do stejného týmu, kde byl během předchozích 12 
měsíců na soupisce. Pokud se tak stane, výměna bude stornována a tým, kde hráč 
dříve působil, obdrží pokutu 500 tisíc a GM dostane dva trestné body. 

6) Očividné hostování hráčů je zakázáno. Výměny s takovou poznámkou nebudou 
provedeny a zúčastnění manažeři obdrží po jednom trestném bodě. Za hostování se 
nepovažuje zapůjčení hráče pro doplnění soupisky na farmě s tím, že se musí jednat o 
hráče pouze s farmářským kontraktem. Tento hráč se do původního týmu může vrátit 
nejdříve po skončení sezóny, ve které byl zapůjčen. Pokud se hráč nevrátí nejpozději 
před prvními podpisy RFA, kterých se účastní, stává se z hostování přestup bez 
nároku na vyrovnání. 

7) Podepsaný hráč kategorie UFA s OV 61 a vyšším může být v první sezoně kontraktu 
vyměněn pouze při trade deadline, uplynulo-li od jeho podpisu alespoň 60 
hracích dní. Pokud se tak stane dříve, výměna bude stornována a tým, kde hráč 
působil, obdrží pokutu 500 tisíc a GM dostane dva trestné body. Z důvodu možností 
těchto výměn bude před trade deadline dva hrací dny pauza. 

8) Půjčky peněz mezi týmy jsou zakázány. Stejně tak i výměny, kdy dochází k obcházení 
tohoto pravidla (např. výměna draftové pozice za peníze se zpětným odkupem tohoto 
draftu později). 

9) Je zakázáno provádět výměny, ve kterých by jedna strana získala výrazně více než 
druhá a jeden z týmů by tímto byl silně poškozen. Pokud by mělo dojít k takové 
výměně, komisionář ji zablokuje a pošle odůvodnění svého rozhodnutí oběma 
zúčastněným GM a zároveň jej zveřejní. GM, který takto oslabí svůj tým výrazně 
nevýhodnou výměnou, mohou být uděleny trestné body nebo může být vyloučen z 
ligy. O počtu trestných bodů rozhodne komisionář dle závažnosti. Toto pravidlo může 
být použito pouze ve výjimečných případech, pokud je zřejmé, že by výměna mohla 
mít pro poškozený tým velmi vážné důsledky. Výměna bude přesto provedena, pokud 
se do týdne od zveřejnění jejího zablokování vyjádří nadpoloviční počet manažerů 
formou emailu komisionáři nesouhlas se zablokováním výměny. 

10) Pokud komisionář shledá, že GM sérií výměn výrazně poškodil svůj tým (například 
tím, že mu už nezbyly prakticky žádné lepší drafty ani kvalitnější prospekti), může 
danému GM udělit důtku. Takový GM je pak až do odvolání pod opětovným dohledem 
komise a svoje výměny s ní musí konzultovat. V krajním případě může být GM z ligy i 
vyloučen. Nad konáním výše popsaného typu může komisionáře upozornit kdokoli z 
ligy. 

11) GM jsou povinni odpovědět do týdne na emailem zaslanou nabídku k výměně, byť i 
nesmyslnou (odpověď typu nemám na to čas, není brána jako odpověď). 

12) GM nesmí obtěžovat jiné GM nesmyslnými nebo příliš častými nabídkami. Pokud 
někdo takové obtěžování zaznamená, obrátí se na komisionáře a ten zasáhne.  

 
Čl. 2 

Trejdovací komise 
1) Trejdovací komisi tvoří GM VAN, GM FLA a GM MTL. Pokud se bude jednat o 

rozhodnutí, které souvisí ohledně jednoho z členů komise, zastoupí jej komisionář. 
2) Komise se bude vyjadřovat pouze k výměnám manažerů, kteří spadají pod její dohled. 

Jedná se buď o nové manažery v lize, případně manažery, kteří z nějakého důvodu 
spadli pod její dohled. Takový GM povinně založí na fóru nové téma v sekci „Výměny - 
komise“, kde výměnu představí a vysvětlí, co ho k ní vede a jak zapadá do koncepce 
jeho týmu. Svoje stanovisko může sepsat i protistrana. 

3) Výměnu nejprve posoudí komisionář a rozdělí ji buď na významnou, tzn. výměnu 
obsahující hráče základní sestavy, prospekta do 25 let, draftovou volbu z prvního až 
čtvrtého kola, nebo na nevýznamnou, tzn. neobsahující žádnou významnou položku.  

4) Nevýznamnou výměnu v případě, že se nejedná o jednoznačně nevýhodnou výměnu, 
komisionář rovnou provede, významnou předá k posouzení komisi. Členové komise 
výměnu posoudí z pohledu týmu GM spadajícího pod její dohled a hlasují PRO nebo 
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PROTI provedení výměny. Současně s hlasováním napíšou i své zdůvodnění. Pokud 
jsou alespoň dva hlasy PRO, výměna se provede, v případě dvou hlasů PROTI je 
výměna zrušena. 

5) PROTI je uděleno zejména tehdy, když člen komise cítí, že by byl GM spadající pod 
její dohled očividně poškozen, v případě, že výměna z jeho strany postrádá logiku s 
ohledem na koncepci týmu nebo v případě, kdy nováček jednal ukvapeně a při 
nepodlehnutí první nabídce by zjevně získal více. 

6) GM spadá pod dohled komise pro své první tři schválené významné výměny od doby, 
kdy se pod dohled dostal, nezávisle na čase. Ve výjimečných případech může komise 
prodloužit dohled do provedení první výrazné výměny GM nebo do odvolání. 

7) Po skončení dohledu se komise rozhodne, zda může GM ve hře pokračovat bez jejího 
dohledu, nebo zda bude z ligy vyloučen. Nutnou podmínkou pro setrvání jsou 
minimálně dvě výměny, které prošly přes komisi. Výměny, které manažer provede do 
rozhodnutí komise, budou rovněž komisí zhodnoceny a mohou rovněž být brány 
v úvahu při rozhodování komise o pokračování GM v lize.  

8) Trejdovací komise bude mít rovněž možnost zkontrolovat podpisy RFA manažerů, 
kteří spadají pod její dohled. Kontrolovat bude zejména: 

a. zda GM nenabízí takovou délku smlouvy, že hráč bude zbytečně dříve spadat 
do kategorie UFA 

b. zda GM nenabízí hráčům nesmyslně vysoký plat 
c. zda GM nenabízí hráčům nesmyslně nízký plat, zejména v případě, kdy 

nenabízí kvalifikační nabídku a hrozí reálné riziko, že GM přijde o kvalitního 
hráče 

V případě, že komise shledá významné nesrovnalosti, dostane GM možnost zaslat 
podpisy RFA znovu. V případě dalšího pochybení může komise podat komisionáři 
návrh na ukončení působení GM v lize. 

9) Ve velmi výjimečných situacích může komisionář předat k posouzení komisi i podpisy 
UFA od manažera, který spadá pod její dohled. Člen komise dostane návrh na 
posouzení až poté, co sám pošle své podpisy UFA. V případě, že se trejdovací komise 
shodne, že nabídky jsou absolutně nesmyslné (předražené, neodpovídající potřebám 
týmu) dostane nováček možnost zaslat podpisy UFA znovu. V případě dalšího 
pochybení může komise podat komisionáři návrh na ukončení působení GM v lize. 

 

Oddíl 5 
Další ustanovení 

 
Čl. 1 

Plynutí času 
1) Komisionář se bude snažit zorganizovat FNHL tak, aby začátek a konec sezóny 

přibližně korespondoval se začátkem a koncem sezóny v NHL. Každá sezona ve FNHL 
bude mít 82 zápasů. 

 
Čl. 2 

Úmyslné prohrávání 
1) Pokud komisionář nabude dojmu, že některý GM úmyslně a opakovaně prohrává, 

požádá jej o vysvětlující stanovisko, případně o nápravu. Pokud vysvětlení dotyčného 
GM nebude uspokojující, tým bude potrestán buď posunutím v pořadí v prvním kole 
libovolného draftu (zpravidla následujícího) až o deset pozic dolů, odebráním nižší 
draftové volby (druhé kolo a nižší), případně kombinací trestů. Nikdy nebude trestána 
draftová volba, kterou GM v době udělování již trestu nevlastní. Rozhodne-li se 
manažer posunutý draft po udělení trestu vyměnit, trest touto výměnou nepropadne. 

 
 
 
 



Čl. 3 
Odměny 

1) Každý GM, který do ligy přivede nového GM a trejdovací komise se po skončení 
dohledu rozhodne, že může v lize pokračovat, obdrží odměnu ve výši 2 až 4 milionů 
dle rozhodnutí komisionáře, zejména podle kvality nového GM a jeho přínosu pro 
ligu. GM nárokující odměnu musí při příchodu nového GM i v době, kdy manažer 
skončí pod dohledem komise, svůj nárok oznámit komisionáři. 

2) Každý GM má možnost si přivydělat psaním článků. Jak budou články hodnoceny a 
jakou odměnu může GM dostat, lze najít zde. 

3) Upozornění na přestupek některého z GM může být odměněno připsáním financí 
týmu do částky 200 tisíc. 

4) Komisionář může udělit mimořádnou finanční odměnu jakémukoliv GM za pomoc 
v lize, pořádání draftu, pořádání all-stars game, udělení trofejí apod. 
 

Čl. 4 
Poslední aktualizace 

1) Aktualizace pravidel proběhla naposledy 12. srpna 2021.  
Červeně jsou podbarveny provedené změny. 
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