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ZÁPIS Z KONFERENCE  
ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

  
konané dne 26.6.2010 od 11:00 hodin  

v hotelu IMPERIAL, Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary 
 
 
PŘÍTOMNI – dle prezenčních listin (příloha 1): 
 
Delegáti s hlasem rozhodujícím 
- přítomni      : 57  
- nepřítomni      :   3 (K.Suchánek, M.Urban, P.Ohera) 
- z toho omluveni     :   2 (K.Suchánek, M.Urban) 
 
Delegáti s hlasem poradním    : 16              
Hosté       :   6  
Zástupci médií      :   3  
Zaměstnanci ČSLH/PRO-HOCKEY Cz., s.r.o.  : 15  
 
 
PROGRAM: 
 

1. Zahájení 
2. Volba pracovního předsednictva 
3. Schválení programu 
4. Schválení jednacího a volebního řádu 
5. Volba komisí (mandátové, návrhové a komise pro úpravu stanov a řádů) 
6. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH 
7. Zpráva o hospodaření ČSLH 
8. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 
9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

10. Zpráva mandátové komise 
11. Projednání připomínek ke stanovám a řádům ČSLH  
12. Diskuse 
13. Přestávka (15 min) 
14. Schválení změn stanov a řádů ČSLH 
15. Schválené usnesení konference 
16. Závěr konference 
17. Oběd. 
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1. Zahájení 

Konferenci ČSLH zahájil M. Šeba přivítáním delegátů, hostů a médií. Po zahájení konference 
přikročil k projednávání jednotlivých bodů. 

 

 

2. Volba pracovního předsednictva 

VV ČSLH navrhuje pracovní předsednictvo ve složení M.Šeba, T.Král, M.Urban. 

Závěr: Konference ČSLH schválila členy pracovního předsednictva všemi přítomnými hlasy. 

 

 

3. Schválení programu 

M.Šeba přednesl návrh programu konference (příloha 2). 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržený program konference všemi přítomnými hlasy. 

 

 

4. Schválení jednacího řádu a volebního řádu 

M.Šeba přednesl návrh jednacího řádu konference (příloha 3). 

Závěr: Konference ČSLH schválila předložený návrh jednacího řádu všemi přítomnými hlasy. 

 

 

5. Volba komisí 

Do komise mandátové byli navrženi pp. J.Falter, K.Kafka, Z.Petr. 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržené členy mandátové komise.               

 (PRO 56, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1) 

Do komise návrhové byli navrženi pp. M.Vacke, V.Hořejší, F.Dvořák. 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržené členy návrhové komise.             

(PRO 57, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

Do komise pro úpravu stanov a řádů ČSLH byli navrženi pp. P.Bříza, B.Ščerban, J.Částka. 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržené členy komise pro úpravu stanov a řádů.  

(PRO 55, PROTI 0, ZDRŽELI SE 2) 
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6. Zpráva o činnosti VV ČSLH 

Prezident ČSLH T.Král přednesl zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH za období 2008-2010 
(příloha 4). 

Závěr: Konference ČSLH schvaluje přednesenou zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH  
  všemi přítomnými hlasy. 

 

 

7. Zpráva o hospodaření ČSLH 

Předseda ekonomicko-marketingové komise ČSLH O.Černý přednesl zprávu o hospodaření ČSLH a 
PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. za roky 2008 a 2009 (příloha 5). 

Závěr: Konference ČSLH schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY 
Cz., s.r.o. všemi přítomnými hlasy.  

 

 

8. Zpráva dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

Předseda dozorčí rady ČSLH M.Rákosník přednesl zprávu dozorčí rady ČSLH k hospodaření ČSLH a 
PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. (příloha 6). 

 

 

9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

Předseda arbitrážní komise V.Balaš přednesl zprávu arbitrážní komise o její činnosti za uplynulé 
dvouleté období (příloha 7). 

 

 

10.  Zpráva mandátové komise 

Předseda mandátové komise J.Falter konstatoval, že konferenci ČSLH je přítomno 57 delegátů 
s hlasem rozhodujícím z 60 celkem, tj. 95 % účast. Konference je tímto usnášeníschopná. 

 

 

11. Projednání připomínek ke stanovám a řádům ČSLH a jejich schválení 

Předseda komise pro úpravu stanov a řádů P.Bříza předložil souhrn změn stanov a řádů 
schválených VV ČSLH od minulé konference (příloha 8) a nově navržené změny stanov a řádů 
doporučené VV ČSLH k přijetí (příloha 9).  
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O.Heřman požádal v souvislosti s předloženými změnami o úpravu textu Soutěžního a 
disciplinárního řádu ČSLH, čl. 406, odstavec a) následovně: „…Bude provedena suchá úprava ledu 
v minimální šířce mezi koncovými body vhazování během doby nutné k patřičné organizaci 
programu.“ 

 

12. Diskuse 
 
C.Jech zástupce ELH na téma systém soutěží ČSLH navrhl zapracovat do návrhu usnesení 
konference ČSLH 2010 následující znění: „Konference ČSLH ukládá VV ČSLH povinnost sjednotit 
systém postupů a sestupů ve všech soutěžích ČSLH vyjma extraligy ledního hokeje“. Dále byly 
vysvětleny důvody tohoto návrhu, případné důsledky při dodržení usnesení konference ČSLH 
2008. 
 
S.Lener podal informace související s profesionalizací sportovního oddělení ČSLH – trenérské 
zahraniční stáže, projekt „HOKEJ 2015“, dlouhodobý program mládežnických reprezentačních 
týmů, nové projekty pro krajské výběry ČR 15. Diskusní příspěvek byl zakončen reakcí na 
příspěvek C.Jecha.  
 
V.Balaš přednesl informace plynoucí z jednání legislativní komise IIHF, jejímž je členem – 
transferové/přestupové podmínky, smlouvy IIHF-NHL, IIHF-KHL, systém výchovného nutno 
zapracovat do pravidel IIHF, revize smluv IIHF – pořadatelství MS, pojištění hráčů na akcích IIHF, 
spolupráce s evropskými svazy kolektivních sportů. 
  
 
13. Přestávka (15min) 
 
 
14. Schválení změn stanov a řádů ČSLH 

 
P.Bříza přednesl navrhované změny stanov a řádů ČSLH, včetně doplněného textu čl. 406, odst. a) 
Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH dle připomínky O.Heřmana. 
 

Závěr: Konference ČSLH schvaluje všemi přítomnými hlasy (i) Stanovy ČSLH (příloha 10), (ii)  
  Soutěžní a disciplinární řád ČSLH (příloha 11), (iii) Registrační řád ČSLH (příloha 12),  
  (iv) Přestupní řád ČSLH mimo klubů extraligy a I.ligy (příloha 13), (v) Přestupní řád  
  ČSLH pro kluby extraligy a I. ligy (příloha 14) a (vi) Arbitrážní řád ČSLH (příloha 15).  
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15. Schválení usnesení konference 
 
Předseda návrhové komise M.Vacke přednesl návrh usnesení konference ČSLH. Návrh byl 
přednesen v plném znění. Následně informoval, že byl v diskusi C.Jechem předložen protinávrh 
týkající se bodu 3, odst. 4 ve znění: „Za povinnost sjednotit systém soutěží do širších baráží ve 
všech soutěžích ČSLH vyjma extraligy.“; a to oproti původnímu znění: „Za povinnost sjednotit 
systém soutěží do širších baráží ve všech soutěžích ČSLH včetně extraligy.“. R.Kysela (zástupce 1. 
ligy), předložil druhý protinávrh k bodu 3 odst. 4 ve znění: „Za povinnost sjednotit systém soutěží 
do širších baráží ve všech soutěžích ČSLH včetně extraligy s tím, že se rozšířené baráže účastní 4 
kuby z extraligy a 4 kluby z 1.ligy.“ M.Volf (zástupce ELH) reagoval na příspěvek R.Kysely. 
L.Kuhajda konstatoval průběh schvalování usnesení a informoval o průběhu hlasování, tzn. 
nejdříve hlasovat o prvním protinávrhu, když nebude rozhodnuto, hlasovat o druhém 
protinávrhu. Pokud ani ten nebude schválen, bude hlasováno o původním návrhu. M.Volf navrhl 
doplnit první protinávrh tímto zněním: „Úkoly VV ČSLH stanovené konferencí ČSLH ze dne 
26.6.2010 je možné splnit jen při respektování stávajících řádů a smluv ČSLH.“ Nato R.Kysela 
(1.liga) informoval přítomné, že stahuje druhý protinávrh. O.Heřman (ELH) reagoval na příspěvek 
R. Kysely.  
 
M.Šeba požádal skrutátory o přepočítání hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím dle 
jednotlivých stolů. Dle skrutátorů jednotlivé počty přítomných hlasujících jsou: KSLH 14, 2. liga 12, 
1. liga 13, ELH 14, individuální hlasy 4, tj. celkem 57. 
 
L.Kuhajda vznesl dotaz na M.Volfa, zda se v jeho posledním vystoupení skutečně jedná o návrh na 
doplnění prvního protinávrhu usnesení a požádal o vysvětlení tohoto návrhu, aby všem 
přítomným byly jasné důvody případného doplnění. M.Volf stáhnul svůj návrh na doplnění 
prvního protinávrhu. 
 
M.Vacke přednesl samostatný bod usnesení konference ČSLH 2010 - bod 3,  odst. 4 ve znění: „Za 
povinnost sjednotit systém soutěží do širších baráží ve všech soutěžích ČSLH vyjma extraligy.“ 
 

Závěr: Konference ČSLH schválila samostatný bod usnesení konference ČSLH – bod 3, odst. 4 
v předneseném znění prvního protinávrhu. 

  (PRO 32, PROTI 7, ZDRŽEL0 SE 18) 

 
M.Vacke poté přednesl kompletní návrh usnesení konference ČSLH (příloha 16). 
 
Závěr: Konference ČSLH schválila přednesené kompletní usnesení konference ČSLH.  

(PRO 53, PROTI 0, ZDRŽEL SE 4) 
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16. Závěr konference 
 

 
T.Král konstatoval schválení usnesení konference a poděkoval přítomným za účast.  
 
M.Šeba poděkoval za účast a spolupráci delegátům, hostům a zaměstnancům ČSLH a PRO-
HOCKEY Cz., s.r.o. za přípravu konference, členům výkonného výboru ČSLH za práci a konferenci 
ukončil s přáním hodně štěstí v nastávajícím období. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Bártová 
  
 
 
 
PŘÍLOHY:  
 
1. Prezenční listiny. 
2. Návrh programu konference. 
3. Návrh jednacího řádu. 
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH. 
5. Zpráva o hospodaření. 
6. Zpráva dozorčí rady ČSLH. 
7. Zpráva arbitrážní komise. 
8. Změny stanov a řádů schválených VV ČSLH od minulé konference. 
9. Návrh nových změn stanov a řádů doporučených VV ČSLH. 
10. Stanovy ČSLH. 
11. Soutěžní a disciplinární řád ČSLH. 
12. Registrační řád ČSLH. 
13. Přestupní řád ČSLH (mimo klubů extraligy a I. ligy). 
14. Přestupní řád ČSLH (pro kluby extraligy a I. ligy). 
15. Arbitrážní řád ČSLH. 
16. Usnesení konference. 
 
 
 
 


