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VV ČSLH schválil: 
 

 návrh na sjednocení pravidel pro působení zahraničních hráčů v TELH a I. lize (pro 
kluby I. ligy bylo – stejně jako pro kluby TELH – přiděleno nejvýše 6 licenci pro hráče, 
považované v souladu s Přestupním řádem za cizince)  

 novelizaci Vnitřní směrnice ČSLH č. 56 upravující povinnosti pořádajícího klubu při 
zajištění zdravotnické služby (materiál najdete zde) 

 návrh trenérsko-metodické komise na novelizaci pravidel minihokeje (materiál najdete 
zde) 

 návrh rozpočtu ČSLH a PRO-HOCKEY.Cz pro rok 2013, předložený ekonomickou 
komisí a doporučený dozorčí radou ČSLH 

 následující rozhodnutí, týkající se doby platnosti statutu studenta trenérské licence 
AS a BS 

1. Statut studenta trenérské licence „AS“ trvá pouze po dobu studia trenérské 
licence „A“, maximálně však čtyři roky ode dne zahájení tohoto studia (dále jen 
„maximální doba trvání statutu „AS““). Pokud studující trenér nedokončí úspěšně 
studium trenérské licence „A“ do konce maximální doby trvání statutu „AS“, 
případně ve lhůtě do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí, připadne-
li konec této lhůty na pozdější den, než konec maximální doby trvání statutu „AS“, 
ztrácí statut studenta trenérské licence „AS“. Opakované zahájení studia 
trenérské licence „A“ nezpůsobuje obnovení statutu studenta trenérské licence 
„AS“. 

2. Statut studenta trenérské licence „BS“ trvá pouze po dobu studia trenérské 
licence „B“, maximálně však dva roky ode dne zahájení tohoto studia (dále jen 
„maximální doba trvání statutu „BS““). Pokud studující trenér nedokončí úspěšně 
studium trenérské licence „B“ do konce maximální doby trvání statutu „BS“, 
případně ve lhůtě do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí, připadne-
li konec této lhůty na pozdější den, než konec maximální doby trvání statutu „BS“, 
ztrácí statut studenta trenérské licence „BS“. Opakované zahájení studia 
trenérské licence „B“ nezpůsobuje obnovení statutu studenta trenérské licence 
„BS“. 
 

 žádost TJ Orli Lanškroun o dodatečné povolení hostování pro hráče Daniela Horáka 
(1993), Jana Kupku (1993) a Daniela Baženova (1993) 

 mandát viceprezidenta ČSLH M. Šeby jako zástupce ČSLH na VH ČSTV 

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 konečný termín pro interní a mezinárodní přestupy do všech soutěžích řízených 
ČSLH v sezóně 2012/13 na 31. 1. 2013. V ostatních případech budou rozhodující 
směrnice IIHF. 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH T. Krále, učiněná ve smyslu č. 2 odst. 6 Statutu VV 
ČSLH v platném znění a na základě doporučení pracovní skupiny pro povolování 
výjimek z Přestupního řádu, ve věci následujících přestupů: 

 Martin Procházka (2003) z HC Klášterec nad Ohří (50304) do HC Benátky nad 
Jizerou (20702) 

http://cslh.cz/dokument/1046-vnitrni_smernice_56_121122.pdf
http://cslh.cz/dokument/1024-pravidla_minihokeje_2012-13.pdf


 Lukáš Komačka (2002) z HC Bobři Valašské Meziříčí (81002) do HK Nový Jičín 
(80403) 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 návrh Licenčního řádu TELH, předložený ředitelem soutěže J. Řezníčkem, a uložil 
mu, aby návrh rozeslal účastníkům soutěže k připomínkám 

 návrh, aby od sezóny 2013/14 byli rozhodčí I. ligy odměňováni prostřednictvím 
sekretariátu ČSLH s tím, že zálohu budou kluby skládat ve dvou splátkách (se 
vstupním poplatkem a k 1. září), přičemž vyúčtování bude provedeno k 1. červnu. VV 
ČSLH uložil, aby byl návrh prodiskutován se zodpovědnými pracovníky sekretariátu 
ČSLH.  

 informaci trenéra A. Hadamczika o průběhu a výsledcích Turnaje Karjala 2012 a 
poděkoval hráčům a realizačnímu týmu za příkladnou reprezentaci 
 

VV ČSLH zamítl: 
 

 odvolání Mgr. Miloše Říhy proti rozhodnutí disciplinární komise ČSLH ze dne 2. 20. 
2012 (odvolání bylo podáno osobou, která k němu není oprávněna) 

 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 


