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Úvod 

 
Profi NHL je hra, zároveň však také uzavřená komunita osob, které spojuje záliba v hokeji. 
Každý jedinec, který projde náborem a stává se generálním manažerem některého z ligových 
týmů, musí být s níže uvedenými pravidly před svým oficiálním vstupem do ligy seznámen  
a pochopitelně je musí též respektovat. Účast jakéhokoliv jednotlivce v lize není ničím 
podmíněna, jedná se o jeho dobrovolnou volbu. Z toho také vyplývá, že vedení ligy nemá vůči 
jakémukoliv jejímu členovi žádné právní závazky. 

 
Hlavním účelem Profi NHL je pochopitelně poskytnutí zábavy a uvolnění všem jejím členům. Z 
tohoto důvodu jsou pravidla ve většině případů výsledkem kompromisu  
a vzájemné dohody ligových manažerů. V zájmu přirozeného vývoje dochází ke změnám 
pravidel za účelem zkvalitnění soutěže při nejmenším jednou ročně. Jediným, kdo může tato 
pravidla jakkoliv měnit, je komisionář. Výhradně v jeho kompetenci je také řešení všech sporů, 
které se v lize objeví. 
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 1. Obecné informace 
 
1) Pravidla se dělí na hlavní a doplňující. Hlavní pravidla jsou taková, která výrazněji ovlivňují 
chod ligy a jejich zavedení je nezbytné ohlásit dostatečně dlouhou dobu dopředu  (podepisování 
UFA hráčů, reforma financí). Z toho důvodu jsou každoročně diskutována 
v průběhu letní přestávky mezi sezonami. Doplňující pravidla nemají na chod ligy větší vliv, o 
jejich zavedení a aplikaci může komisionář rozhodnout okamžitě. 
2) Veškerá korespondence s vedením ligy probíhá prostřednictvím emailu. 
3) Komisionář má povinnost přihlížet k názoru ostatních manažerů, nemá však povinnost se jím 
řídit. 
4) Články zveřejňované na stránkách ligy se musí věcně týkat dění v ní. Může tedy jít mj. 
o popis vlastního týmu či osoby, jednotlivých hráčů, různá srovnání v rámci ligy, ale také 
porovnávání s NHL či jinými on-line soutěžemi. Mohou-li být nápomocny manažerům 
v lize (informace o draftu, statistiky), je možné na stránky umístit také články týkající se 
výhradně NHL. Komisionář má právo jakýkoliv článek z webu smazat, nabude-li dojmu, že po 
věcné stránce není pro ligu nijak přínosný. 
5) Členství v lize je zpoplatněno částkou 200 Kč za sezonu. Splatnost poplatku pro novou sezonu je 
vždy 30. září. Od poplatku jsou osvobozeni komisionář a GMs FLA a PIT (zakoupili simulátor). V 
případě nástupu do ligy v průběhu sezony platí nový GM poplatek po skončení svého zkušebního 
období. Zaplatit je možné až na 4 roky dopředu (800 Kč). 

 
 
 2. Manažeři (GMs) 

 
2.1. Základní zásady 

 
1) Veškeré vztahy mezi manažery se musí dít v rámci fair-play. GMs jsou povinni jak respektu 
vzájemnému, tak tomu k vedení ligy a jeho nařízením. 
2) Základní etická pravidla musí splňovat též jejich veřejné písemné projevy. Urážky a 
inzultování ostatních manažerů prostřednictvím neetických textů může být trestáno až 
vyloučením jejich autora z ligy. 
3) Jeden GM nesmí vést dva týmy. V případě důvodného podezření, že se tak děje,  je dotyčný 
manažer ze soutěže vyloučen. 
4) Nabude-li komisionář dojmu, že tým některého z manažerů prohrává se sestavou, která 
nenaplňuje její potenciál, a poškozuje tím tak ostatní týmy, rozhodne dle vlastního uvážení o 
trestu pro daného GM (zpravidla trestnými body a posuny na draftu). 



2.2. Povinnosti manažerů 
 
1) Každý manažer musí průběžně sledovat ligové dění, reagovat na podněty jiných GMs 
a celkově se starat o své mužstvo. Stane-li se bez předchozí omluvy na dva týdny  neaktivním a 
nebude reagovat na případné maily od manažerů ani komisionáře, může být z ligy vyloučen. 
2) Každý manažer musí minimálně jednou za měsíc aktualizovat své řady a přihlásit se  na 
fórum. V opačném případě obdrží za každý z těchto přečinů 3 trestné body. 
3) GM musí reagovat na emaily týkající Profi NHL. Za každý do jednoho týdne nezodpovězený 
email od některého z manažerů obdrží 3 trestné body (TB), za mail nezodpovězený  komisionáři 
jich potom obdrží 5. V případě průkazné technické chyby mu body pochopitelně přičteny nebudou. 
4) Manažer musí mít každý hrací den ve 20:30 svůj tým připravený nastoupit do zápasu, tzn.  na 
soupisce jeho „A“ týmu i farmy musí figurovat nejméně 18 hráčů a 2 brankáři. 
5) V případě potřeby může sestavu některého z absentujících manažerů aktualizovat některý 
z jeho kolegů. Nemá-li GM svůj tým připraven nastoupit do zápasu a komisionář musí na jeho 
soupisce učinit nezbytné úpravy, je takovýto manažer potrestán dle níže uvedeného  sazebníku. 
6) Každý GM má povinnost určit alespoň v hlavním týmu jeho kapitána a dva  asistenty. 
Neučiní-li tak, může být po upozornění potrestán. 
7) Každý tým je povinen mít na své soupisce stabilně alespoň jednoho „důstojného“ brankáře. Za 
důstojného brankáře je považován takový, který má průměr hlavních brankářských parametrů, 
tedy SK, AG, RB, SC, HS, RT a PH  v hodnotě 68 a vyšší. 

 
2.3. Práva manažerů 

 
1) Chce-li některý z manažerů změnit v rámci ligy svůj tým, může tak učinit v průběhu letní 
přestávky. V následném hlasování však s touto změnou jeho působiště musí souhlasit při 
nejmenším 2/3 hlasujících GMs a komisionář. 
2) GM, který byl z ligy vyloučen, může o opětovný vstup do ní požádat nejdříve jeden 
kalendářní rok po svém odchodu. Jeho případné opětovné přijetí potom bude posouzeno s 
ohledem na závažnost přečinu, za nějž byl před rokem vyloučen. 
3) Nový manažer, který přijde k extrémně chudému týmu (aktuální hotovost týmu nebo její 
projektová hodnota na konci sezony [Projected Bank Account] je pod 5 mil. dolarů), může 
pustit až dva své hráče bezplatně na trh. Mužstvu s takovouto extrémně nízkou hotovostí 
zároveň obdrží jednorázovou dotaci na dorovnání hodnoty 10 milionů USD. 
4) Není-li GM spokojen se svým trenérem, může jej kdykoliv kromě doby play-off (netýká se již 
vyřazených týmů) nahradit jiným, který zároveň nemá smlouvu u žádného týmu Profi NHL, a to ani 
farmářského. Seznam dostupných trenérů je aktualizován po každé sezoně. Farmářští dostávají 
smlouvy na rok s možností automatického prodloužení, pro trenéry „A“ týmu jsou smlouvy platné 
až do doby jejich případného vyhození. 



2.4. Nový GM 
 
1) Nový manažer je pro potřeby Profi NHL takový, který je po svém příchodu do ligy zařazen 
pod dohled ligové komise. 
2) Pod dohledem následně zůstává do doby, než členové komise seznají, že GM již nepotřebuje 
nováčkovskou ochranu a je schopen sám řídit svůj tým. 
3) Výměny nového manažera schvaluje tříčlenná komise, jejíž obsazení je výhradně  v 
kompetenci komisionáře. Aktuálními členy komise jsou GMs OTT, PIT a STL. 

 
 
3. Tresty 

 

1) Jednání proti pravidlům Profi NHL může být potrestáno trestnými body, finanční  pokutou, 
posunem trestaného týmu v pořadí draftu či jiným odpovídajícím způsobem. 
2) Není-li v případě některého z přestupků uvedena konkrétní sankce nebo se její použití  jeví 
jako nesmyslné, může komisionář situaci vyřešit individuálně na základě vlastního uvážení. 
3) O udělování i odečítání trestných bodů, stejně jako ostatních pokut, rozhoduje výhradně 
komisionář. Maximální počet trestných bodů, jaké může manažer v jedné sezoně dostat, je 10. Po 
dosažení této hranice je z ligy vyloučen. Počty trestných bodů jsou průběžně zveřejňovány. 
4) Komisionář má zároveň ve zcela výjimečném případě právo ponechat vybodovaného GM  v 
lize. Na tento počin se však nevztahuje žádný nárok. 
5) Odečíst body v průběhu ročníku je možné za práci pro ligu či kvalitně napsaný článek na 
ligových stránkách. O takovéto odečtení bodů, které proběhne na úkor standardní finanční 
odměny, ale musí sám GM požádat. Po skončení každé sezony je potom po 5 trestných bodech 
odečteno všem manažerům v lize. 
6) Je-li nutné aktivací vlastních prospektů doplnit tým tak, aby vůbec mohl nastoupit do zápasu, 
obdrží mužstvo pokutu 100–500 tisíc dolarů za jednoho takto aktivovaného hráče a GM týmu 1–3 
trestné body. 
7) 5 trestnými body a pokutou 5.000.000$ se trestá první nezaplacení členského poplatku.  Při 
druhém je potom daný GM z ligy vyloučen. 
8) V případě, že komisionář nabude dojmu, že některý z manažerů se dlouhodobě pohybuje na 
hranici pravidel a svému týmu se dostatečně nevěnuje, čímž dochází k jeho poškozování, má 
právo vyvolat hlasování o vyloučení daného GM z Profi NHL. Toto hlasování je tajné a daný 
GM se jej nemůže zúčastnit. Aby zůstal v lize, musí se pro jeho setrvání vyjádřit alespoň 
nadpoloviční většina hlasujících manažerů. 



4. Finance 
 
1) Platový strop a podlaha se budou před startem každého ročníku měnit na základě výpočtů 
ligového vedení. Žádná z těchto hodnot však nemůže být pozměněna o více než 5% ročně. Pro 
sezonu 2017/2018 platí hodnota stropu 66,3M dolarů a podlahy 39,8M. 

 
4.1. Sankce 

 
1) V průběhu sezóny se nesmí finanční situace (Current Bank Account) žádného týmu dostat 
do záporných hodnot! V opačném případě bude tým vyzván k nápravě a potrestán 5 trestnými 
body. Při opakovaném pochybení tým zkrachuje a manažer je z Profi NHL vyloučen. 
2) Překročení platového stropu do 0,1% se trestá pokutou 2M dolarů + odečtením dané částky z 
klubové kasy a dvojnásobně sníženým stropem/zvýšenou podlahou pro následující sezonu. Při 
vyšším překročení spodní i dolní hranice dochází k jejich snížení/zvýšení o další 2M a každého 
dalšího 0,1% je trestáno 10% nárůstem sankce. 

 
4.2. Odměny 

 
1) Pro play-off se jednorázově zvedne koeficient výtěžnosti ze vstupenek na maximální možnou 
hodnotu. Postupujícím zároveň bude náležet jednorázová odměna 7 milionů dolarů. Vítěz 
Stanley Cupu obdrží jako bonus 3 miliony (tedy při 8 domácích zápasech, odměně za postup a 
trofej je to cca 26 milionů USD) 
2) Vítězný tým AHL obdrží po sezoně odměnu 4.000.000 USD, druhý ½ této částky, 
semifinalisté potom po ¼. 
3) 2 miliony dolarů obdrží pro svůj tým nejlepší GM sezony, 1 milion dolarů inkasuje vítěz Lou 
Pitch Trophy, udělované za nejlepší výměnu roku. 



 5. Hráči 
 
5.1. Obecné informace 

 
1) Profi NHL je v porovnání s NHL o rok pozadu. Hlavním zdrojem pro tvorbu parametrů jsou 
tedy výkony hráčů v uplynulé sezoně NHL. Parametry hráčů jsou upravovány každý rok v 
období mezisezonní přestávky. 
2) Neodehraje-li hráč v předchozí sezoně NHL či AHL ani jeden zápas, nemůže nastoupit v 
následujícím ročníku Profi NHL a je s ním naloženo patřičným způsobem (UFA jsou 
zpravidla mazáni, RFA se zapisují do prospektů) 
3) Nového hráče pro své mužstvo lze získat výhradně výměnou, draftem či na trhu s volnými 
hráči. 

 
5.2. Smlouvy 

 
1) Maximální počet hráčů pod smlouvou, tedy na soupisce, je 55, z čehož může být maximálně 8 
brankářů. Při překročení tohoto limitu následuje pokuta 200.000 dolarů za každého přebývajícího 
hráče každý den, kdy přebývá. 
2) Plat hráče musí být beze zbytku násobitelný 100.000 USD. Maximální výše hráčova 
ročního příjmu je 11M dolarů, minimální 600 tisíc. 
3) Všechny smlouvy pro hráče s platem nad 1,0M dolarů včetně jsou jednocestné. Tyto 
hráče nelze poslat na farmu (vyjma ELC smluv) 
4) Jednocestnou smlouvu mohou dostat také hráči s platem pod 1,0M dolarů. 
5) Maximální délka smlouvy pro hráče s jednocestnou jsou je čtyři roky. Hráče s dvoucestnou 
smlouvou je možné bez výjimky podepsat maximálně na tři roky, zároveň jim není možné 
udělit NTC. Maximální délka smluv u veteránů se řídí následující tabulkou: 

Věk Maximální délka smlouvy 

36-37 let 3 roky 

38-39 let 2 roky 

40 let a více 1 rok 

6) Vyplacení hráče z jeho zbývající smlouvy je možné kdykoliv kromě play-off. Standardní 
poplatek za vyplacení je hodnota 50 % z hráčovy zbývající smlouvy, v době určené komisionářem 
je to potom pouze 35 %. Při obou možnostech předčasného ukončení kontraktu míří vyplacený 
hráč na UFA trh, kde mu jeho poslední majitel nemůže nabídnout novou smlouvu. 
7) Suma peněz vyplacených hráči při buy-outu se počítá také do klubového stropu. Děje se 
tak rovnoměrným způsobem po dvojnásobek zbylého počtu let smlouvy. 



8) Základní plat hráčů na farmě činí 10 % jejich pro smlouvy. Jakmile ovšem odehrají v 
hlavním týmu 41 a více utkání, pobírají svůj standardní příjem také v AHL. Hráči s 41 a více 
zápasy v hlavním mužstvu navíc s výjimkou nováčků nemohou nastoupit v play-off AHL. 
Výjimkou jsou brankáři, pro které je zápasový limit pro start v PO farmy 10. Status nováčka v 
tomto ohledu určuje hráčova nováčkovská sezona v reálu. 
9) Hráč, který podepisuje první smlouvu – nováček (v minulé sezoně odehrál svá první utkání v 
NHL) se řídí dle následující tabulky, přičemž platí, že hráči draftovaní v prvních dvou kolech v 
profiNHL budou automaticky požadovat kontrakt na 900.000 USD, hráči z pozdějších kol 
podepíší smlouvu na základě svých výkonů. 

Věk Délka smlouvy Výše bonusu 

18–21 let 3 roky 600.000$– 900.000$ 

22–23 let 2 roky 600.000$– 900.000$ 

24 a více let 1 rok 600.000$– 900.000$ 
 
10) Performance (výkonnostní) bonusy 
- odvíjejí se od prvního roku profesionální smlouvy hráče v reálné NHL, tedy po odehrání 
min. 10 zápasů v NHL, 
- lze je uplatnit pouze u hráču, kteří odehrají min. 40 zápasů či odchytají min. 15 zápasů v 
reálné NHL, 
- bonusová částka se automaticky připočítá k výši two-way platu a je platná po celou dobu 
trvání smlouvy (max. 3 roky); smlouva je však nadále two-way 
- vychází se z následujících tabulek, u obránců se počítá pouze jeden, a to vyšší bonus.  

 
 

Útočník Body/zápas Výše bonusu 

 0.4 a více 300.000 $ 

 0.5 a více 600.000 $ 

 0.6 a více 900.000 $ 

 0.7 a více 1.300.000 $ 

 0.8 a více 1.700.000 $ 

 0.9 a více 2.100.000 $ 
 
 

Obránce Body/zápas Výše bonusu 

 0.2 a více 300.000 $ 

 0.3 a více 600.000 $ 

 0.4 a více 900.000 $ 

 0.5 a více 1.200.000 $ 

 0.6 a více 1.500.000 $ 
 
 

Obránce Bránění (DF) Výše bonusu 



Cca 1:30 SH 75–76 300.000 $ 

Cca 2:00 SH 77–78 600.000 $ 

Cca 2:30 SH 79–80 900.000 $ 

Cca 3:00 SH 81+ 1.200.000 $ 
Pozn.: SH – Přibližný čas na oslabení/zápas, hodnota je orientační 
 
 

Brankář GAA % Výše bonusu 

 90.5%–91.4% 300.000 $ 

 91.5%–92.4% 600.000 $ 

 92.5% a více 900.000 $ 
   Pozn.: GAA = percentuální úspěnost zákroků 
 

11) Odvolat NTC u hráče je možné pouze se svolením agenta. Agent nemá povinnost NTC 
odvolat, její odvolání si tedy nejde vyžádat ani se proti agentově rozhodnutí odvolat. 
Odvolání NTC je zpoplatněno částkou 0-25 % hráčovy zbylé smlouvy (vyměřuje agent). 
12) Každý hráč, včetně nováčka, může odmítnout se svým dosavadním týmem prodloužit 
smlouvu, ovšem pouze z několika velmi závažných důvodů. Stěžejními důvody mohou být 
především: naprosto nelogická smlouva (své brankářské jedničce nabídnete 2-way smlouvu, 
příliš nízká nabídka smlouvy v prvním kole, nespokojenost hráče se svojí současnou pozicí 
v týmu, dlouhodobé neplnění slibů daných hráči při podpisu posledního kontraktu s týmem. 
13) Důvod takového hráčovy nespokojenosti bude vždy specifikován agentem. V případě, že je 
hráč pouze nespokojen se svojí pozicí v týmu, není nutně vyloučeno, že s týmem nepodepíše 
smlouvu v následujícím kole. Tomuto podpisu by měl ale GM mužstva předem uzpůsobit 
podmínky a hráčovu pozici v týmu předem zlepšit. Případný podpis hráče s dosavadním týmem 
nelze úplně vyloučit ani ve většině ostatních případů, doporučuje se však nespokojeného hráče 
vyměnit k jinému týmu. 
14) Odmítne-li hráč se svým současným týmem podepsat smlouvu ve 2. kole UFA/3. 
kole RFA, putuje automaticky na trh s volnými hráči. 

 
5.2.1. RFA 

 
1) Hráči, kterým v klubu končí smlouva a je jim 26 let a méně (26 let se smlouvou na 0 let / 
25 let se smlouvou na 1 rok), se stávají RFA. Jejich věk se počítá k 30. červnu daného roku (v 
ročníku 2017/18 jsou RFA všichni hráči narozeni  po 1. červenci 1991). 
2) GM může se svými RFA hráči vyjednávat v průběhu celé sezony (tedy od začátku základní 
části do termínu uvedeného komisařem). 
- Každý RFA hráč může celkově obdržet maximálně 3 nabídky. 
- Jednu z těch nabídek může obdržet kdykoliv v průběhu ročníku, zbylé dvě v průběhu 
mezisezonní přestávky. 
-   Výjimku z tohoto pravidla tvoří jeden, tzv. klíčový, RFA hráč v týmu, který může v průběhu 
ročníku obdržet 2 nabídky smlouvy. 
- Nabízené smlouvy během ročníku musí být 1-cestné, zbylí hráči se budou podepisovat až po 
skončení základní části, a to hromadě za celý tým. 
3) Agent odpovídá na nabídky průběžně (zpravidla do dvou týdnů), je tedy povinností manažera 
průběžně kontrolovat fórum a sekci Nabídky. Agent nabídku akceptuje či napíše svoji 
protinabídku. V případě protinabídky běží manažerovi 14denní lhůta na to, aby na agentovu 
protinabídku reagoval. V opačném případě se bere, že manažer s protinabídkou nesouhlasí a hráč 
postupuje do dalšího RFA/UFA kola  
4) Zůstávají-li na konci letní přestávky (datum je předem určeno) na soupiskách nepodepsaní 



RFA hráči, putují bez výjimky na trh s volnými hráči a vztahují se na ně všechna pravidla 
vztahující e k UFA hráčům. 
5) Má-li GM jednoho týmu zájem o RFA hráče týmu jiného, může mu nabídnout smlouvu, tzv. 
Offer sheet, v době stanovené komisionářem. Vlastník RFA hráče, jemuž nabízí kontrakt jiný 
GM, buďto nabídku dorovná a hráč mu zůstane, nebo se rozhodne nabídku neakceptovat. V 
takovém případě o hráče přichází a obdrží odstupné dle níže uvedeného sazebníku. Každý GM 
smí učinit pouze 1 konkurenční nabídku za sezonu. 
6) Offer sheet je neveřejný, v době zadané komisionářem ho lze podat v sekci vlastního týmu ve 

fóru Nabídky. 
7) Hráč může obdržet více offer sheetů, nejvyšší nabídka je zveřejněna na fóru a aktuální majitel 

hráče na ni následně může reagovat.   
8) Konkurenční nabídku není možné podat nováčkovi s ELC smlouvou a již podepsanému hráči z 

1.RFA kola či “klíčovému RFA hráči” podepsanému ve 2.kole RFA. 
9) Je-li na hráče podán Offer sheet, není jej možné až do doby rozhodnutí o 

dorovnání/nedorovnání nabídky vyměnit do jiného týmu. 
10) Kompenzace za podpis cizího RFA dle výše nabízeného platu: 

600.000–3.000.000$ 1x 1. kolo v draftu 

3.100.000–6.000.000$ 2x 1. kolo v draftu 

6.100.000–9.000.000$ 3x 1. kolo v draftu 

9.100.000–11.000.000$ 4x 1. kolo v draftu 
Pozn.: Drafty musí být od týmu, který hráče dostává. 

  



5.2.2. UFA 
 
1) Hráči, kterým v klubu končí smlouva a je jim 27 let a více (27 let se smlouvou na 0 let / 26 let 
se smlouvou na 1 rok), se stávající UFA. Jejich věk se počítá k 30. červnu daného roku (v 
sezoně 2017/18 jsou UFA všichni hráči narození před 30. červnem 1991 včetně). 
2) Každý tým obdrží na začátku sezony 25 UFA bodů. Ty slouží jak k podepisování vlastních 
UFA hráčů, tak k podepisování těch na trhu s volnými hráči. Bodová hodnota je fixní.  
S  body nemůže být nijak obchodováno, nemohou být přidány ani ubrány. 
3) Vlastním UFA hráčům může manažer nabídnout smlouvu kdykoliv v průběhu celé sezony 
(od začátku základní části do 31. května). 
4) Každý UFA hráč smí od svého současného týmu obdržet maximálně dvě nabídky smlouvy. 
5) GM může nabídnout prodloužení stávajícího kontraktu libovolnému počtu vlastních UFA 
hráčů, musí však respektovat částku bodů, kterou ho takovýto podpis bude stát. K bodovým 
hodnotám se na základě hráčských platů váže následující tabulka: 

Nabízený roční plat Počet bodů 

600.000$-3.000.000$ 5 

3.100.000$-4.500.000$ 6 

4.600.000$-6.000.000$ 7 

6.100.000$-11.000.000$ 8 



5.3. Trh s volnými hráči 
 
1) Všichni RFA hráči, jež budou k 30. srpnu bez platné smlouvy, putují na trh s volnými hráči. 
Taktéž na trh putují UFA hráči, kteří nebudou podepsáni do 30. května. Tříkolový trh probíhá 
napříč celým měsícem září. 
2) Nabídka volnému hráči musí obsahovat: 
- nabízený plat 
- délku kontraktu (lepší hráči upřednostňují delší smlouvy, horší kratší) 
- počet nabízených bodů (Body ukazují, jak moc o hráče stojíte. GM, který nabízí 7 bodů, 
o hráče stojí více než GM, který nabízí 3) 
K nabídce je možné doplnit též NTC klauzuli či slovní komentář, případně také nabízet 
jednocestnou smlouvu. Žádná z těchto položek nicméně není povinná. 
3) V případě neúspěšné nabídky přicházíte o polovinu nabízených bodů. Přijít můžete i o  0,5 
bodu, zbylou polovinou nicméně samotnou použít nelze. Nabídnout můžete vždy minimálně 
jeden bod a nabízený počet bodů nesmí obsahovat desetinnou čárku. 
4) UFA body mají platnost pouze do skončení třetího kola podepisování volných hráčů. Hráči, 
kteří zbydou na trhu po něm, budou k mání k volnému podepisování. Volným podepisováním se 
rozumí takové, které bude mít totožná pravidla jako klasický trh, nabídky však již neobsahují 
body a nerozhoduje o nich hráčský agent. 
5) Plat nabízený hráčům na trhu může být maximálně čtyřnásobkem jejich reálného příjmu  z 
poslední sezony NHL. 
6) Podpisy ELC hráčů na trhu se řídí dle základních ELC pravidel, tedy 2-cestná smlouva ve výši 
600-900 ticíc dolarů a bonus až do maximální možné výše pro daný post. Hráče bude možné 
poslat na farmu, v A-týmu bude však pobírat mzdu+bonus.  

 
5.4. Speciální skupina hráčů 

 
1) Do speciální skupiny patří takoví hráči, kteří nebyli draftováni, přerušili kariéru v NHL  nebo 
jsou dlouhodobě zranění. 
2) Nedraftovaní hráči jsou takoví, které nemá nikdo na své soupisce ani v prospektech, ale začnou 
hrát v NHL. GM týmu Profi NHL je tyto hráče ze stejného týmu reálné NHL po sezoně povinen 
nahlásit k zapsání. 
3) Hráči, kteří přeruší nebo ukončí kariéru v NHL, přeruší či ukončí kariéru také v následující 
sezoně Profi NHL. Vrátí-li se takovýto hráči do NHL, nenastupuje ihned po odehrání 10 zápasů, 
nýbrž až v další sezoně Profi NHL po sezoně NHL, ve které se vrátil. Takovýto hráč, neměl-li 
před svým přerušením kariéry platnou smlouvu v Profi NHL, následně putuje na trh s volnými 
hráči. 
4) V případě dlouhodobého zranění může být hráč zapsán na LTIR listinu. Za těchto okolností 
je hráč zapsán do prospektů, do stropu se počítá pouze 50% jeho příjmu z aktuální sezony a z 
klubové kasy je odečteno 35% hráčova příjmu rovněž z aktuální sezony. 

- Daný hráč může být na LTIR zapsán minimálně jeden rok, maximálně však dva. 
- Na LTIR mohou být zapsáni pouze hráči s jednocestnou smlouvou, kteří v  NHL 

odehráli nejvýše 20 zápasů za jednu nebo 50 za dvě sezony. 
- Rozhodnutí o zapsání hráče na LTIR musí padnout do 30. srpna daného roku.  
- O jeho zpětném dopsání z LTIR je možné po skončení play-off, nejpozději však do 

30. srpna daného roku.



5.5. Výměny hráčů 
 
1) Součástí výměn mohou být hráči, prospekti, peníze a výběry v draftu, jakož i jiné 
klauzule, které ovšem musí schválit komisionář. Aby výměna proběhla, musí ji obě strany 
potvrdit na stránkách ligy. 

- Výměna zpravidla probíhá po simulaci téhož dne. 
- Výměna může být před simulací anulována, musí však souhlasit obě zúčastněné strany. 

2) Součástí budoucího vyrovnání mohou být pouze peníze a výběry v draftu. Všechny výměny, 
jejichž součástí jsou hráči či prospekti, musí být provedeny okamžitě. 
3) Je-li hráč vyměněn z týmu „A“ do týmu „B“, jeho opětovná výměna do mužstva „A“ je 
stejnou cestou možná až po uplynutí jednoho kalendářního roku. Na toto pravidlo nemusí brát 
manažer zřetel, pokud se jedná o hráče, který nemá větší vliv na výkony týmu (posuzuje 
komisionář). 
4) Výměny lze provádět i po oficiální trade deadline, odstupným však mohou být pouze hráči 
působící na farmě, prospekti, drafty či peníze. Nelzevyměnit hráče, kteří odehráli během sezóny 
1 a vice zápasů za A-tým. Výměna se zveřejní na grafické stránce a bude provedena po konci 
play-off. 
5) Je zakázáno provádět výměny, v nichž by jedna strana získala výrazně více než druhá.  Pokud 
komisionář nabude dojmu, že je toto pravidlo porušováno, může dát o provedení dané výměny 
hlasovat nebo ji rovnou zamítnout. Aby mohla být takováto výměna následně provedena, musí se 
pro její provedení vyslovit minimálně 2/3 hlasujících manažerů. 
6) Návrhy na výměny jsou závazné. Pokud jeden GM navrhne výměnu veřejně na webu (je 
definováno co za co), je tímto návrhem vázán a druhý, přijímající, GM si může provedení této 
výměny vynutit u ligového komisionáře, i kdyby si to navrhovatel rozmyslel. 
7) GMs jsou povinni do týdne odpovědět na každou nabídku k výměně, která je jim zaslána 
emailem, byť i nesmyslnou („nemám na to čas“ není považováno za odpověď). V případě, že 
daný GM na mail s nabídkou nereaguje ve stanoveném časovému termínu, obrátí se manažer, 
který nabídku posílal, na komisionáře, jenž bude nereagujícího manažera trestat 1 trestným 
bodem a další 1 TB obdrží nereagující manažer za každý další týden otálení. 
8) GM nesmí ostatní manažery obtěžovat nesmyslnými nebo příliš častými nabídkami. 
Zaznamená-li někdo takové obtěžování, obrátí se na komisionáře, který zasáhne. 
9) Na trhu podepsaný UFA s OV vyšším než 60 nesmí být v první sezoně svého kontraktu 
vyměněn. Pokud se tak stane, výměna bude stornována a tým, v němž hráč dosud působil, 
obdrží 1 TB a pokutu min. 1M USD. Pouze mužstvo, které má v době trade deadline jenom 
mizivou šanci na postup, může podobného hráče vyměnit. 
10) Výměny jsou nevratné. 



6. Prospekti 
 
6.1. Prospekti 

 
1) Prospekt je hráč, který dosud nenastoupil k patřičnému počtu utkání v NHL či AHL a 
nemůže tedy figurovat na soupisce žádného týmu Profi NHL. Z toho důvodu musí být 
zapsán mezi prospekty. 
2) Prospekta je možné si aktivovat po odehrání 10 zápasů v NHL. Výjimkou jsou brankáři, 
které lze pro potřeby farmy aktivovat po odehrání 60 minut v jakékoliv severoamerické 
lize (NCAA, OHL apod.). Prospekt nemusí být během sezony aktivován za žádných 
okolností, odehraje-li v ní ovšem minimálně 10 utkání NHL nebo min. 40 AHL, je jeho 
aktivace před startem nové sezony Profi NHL povinná. Zároveň může manažer během letní 
pauzy aktivovat prospekta i po odehrání 20 zápasů v AHL 
3) Hráč do pole, který odehrál více než 10 zápasů v NHL, u brankáře stačí pouze 1 zápas v 
NHL, obdrží profesionální smlouvu – viz. bod 5.2.9, ostatní hráči (menší počet zápasů v 
NHL či více než 40 zápasů v AHL) obdrží během letního updatu soupisek kontrakt na 
100.000 USD a nelze je použít v A-týmu. 
4) Po zapsání mezi hráče v průběhu sezony dostává prospekt po odehrání 10 zápasů v NHL (hráč 
do pole) či 1 zápasu v NHL (gólman) roční smlouvu na 599.999 USD.  

 
6.2. Vstupní draft 

 
1) Nejprve draftuje 14 týmů, které se nedostaly do play-off, podle pořadí v tabulce od 
posledního ke čtrnáctému. Toto pořadí může doznat změn v loterii. Z týmů postupujících do 
play-off draftují nejprve ty, jež byly vyřazeny v prvním kole, opět podle bodového zisku ze 
základní části od nejmenšího k největšímu. Stejným systémem poté následují vyřazení z kola 
druhého, třetího a poražený finalista. Vítěz Stanley Cupu vybírá jako poslední. 
2) Draft má 7 kol základních kol + 8. bonusové. Draftovaní hráči jsou po jeho  skončení zařazeni 
do prospektů. 
3) První kolo draftu probíhá vždy týden před tím reálným, zbylá kola potom v září a říjnu. 
4) Draftován musí být v Profi NHL každý hráč, který byl draftován v reálné NHL bez ohledu  na 
věk. 
5) Draftován může být jakýkoliv hráč, jenž mohl být v daném roce vybrán do NHL a k 
30. červnu nepřesáhnul 24 let věku (v případě nedraftovaných hráčů se důrazně 
doporučuje konzultace s komisionářem). 
6) Považuje-li komisionář volbu v NHL nedraftovaného hráče v některém z prvních tří kol za 
takovou, která by daný tým poškodila, má právo jí zamezit. GM si v takovémto případě musí 
zvolit jiného hráče. 
7) Promešká-li manažer svůj výběr v prvních třech kolech draftu, je tato volba odsunuta na 
konec daného kola. Promešká-li i tuto náhradní volbu, obdrží automaticky odpovídajícího 
prospekta. 
8) Promešká-li manažer svůj výběr ve zbylých kolech draftu, přichází o něj. 



 7. Doplňující informace 
 
1) Komisionář se bude snažit Profi NHL zorganizovat tak, aby její začátek a konec přibližně 
korespondoval s reálnou NHL. Každá základní části Profi NHL bude mít 82 zápasů. 
2) Akce jako All-Star Game či udílení trofejí bude vždy organizovat sám komisionář nebo 
osoba, kterou pro tuto příležitost určí. ASG se uskuteční vždy v době přibližně 2 týdnů od 
reálné, trofeje se udílí v období letní přestávky. Způsob hlasování v obou případech určuje 
člověk, který danou akci pořádá. Dle kvality organizace má následně nárok na odměnu v 
hodnotě 0-2 miliony dolarů. 
3) Aktuální sestavy se posílají výhradně prostřednictvím grafické stránky. 
4) Žádosti o změnu či dopsání hráče se zasílají na email simulace@profinhl.cz. Takováto žádost 
by měla v předmětu zprávy obsahovat, o jaký druh požadavku se jedná (dopsání prospekta, 
změny pozice, etc.), a ve zprávě potom jméno hráče a odkaz na jeho profil na některém z 
důvěryhodných serverů. 
5) Mezi důvěryhodné servery patří espn.com, tsn.ca, nhl.com, hockeydb.com a 

eliteprospects.com 
 
 
 
Poslední aktualizace pravidel proběhla 20. srpna 2017. 


