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ZÁPIS Z KONFERENCE  
Českého svazu ledního hokeje z.s. 

  

konané dne 23. 6. 2018 od 11:00 hodin  
v hotelu Clarion, Freyova 33, Praha 9 

 

PŘÍTOMNI – dle prezenčních listin (příloha 1): 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím 

- přítomni     : 56 

- nepřítomni     :   5 (K.Čapek, V.Evan, R.Mužík A.Pavlík, L.Tobolka) 

- z toho omluveni    :   4 (K.Čapek, V.Evan A.Pavlík, L.Tobolka) 

 

Delegáti s hlasem poradním   : 13              

Hosté      :   6  

Zástupci médií     : 12  

Zaměstnanci ČSLH/PRO-HOCKEY Cz., s.r.o. : 21 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Volba pracovního předsednictva 

3. Schválení programu 

4. Schválení jednacího řádu 

5. Volba komisí (mandátové, návrhové a komise pro úpravu stanov a řádů) 

6. Zpráva o činnosti výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) 

7. Zpráva o hospodaření ČSLH 

8. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

10. Zpráva mandátové komise 

11. Návrhy na doplnění a změny stanov a řádů ČSLH 

12. Schválení úprav stanov a řádů ČSLH 

13. Diskuse 

14. Schválení usnesení konference 

15. Závěr konference 

16. Oběd 
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Konference Českého svazu ledního hokeje z.s. byla svolána výkonným výborem ČSLH (dále také 

jako „VV ČSLH“) s tím, že den, místo konání, program jednání a klíč k volbě delegátů s hlasem 

rozhodujícím byl určen a oznámen VV ČSLH členům ČSLH dne 5. 4. 2018. 

 

1. Zahájení 

Konferenci ČSLH zahájil M. Šeba přivítáním delegátů, hostů a médií. Po zahájení konference 

přikročil k projednávání jednotlivých bodů. 

  

M.Urban uvedl, že od minulé konference ČSLH v červnu 2016 zemřela řada hokejových osobností 

– hráčů, trenérů, rozhodčích i činovníků. Zemřeli členové Síně slávy českého hokeje Josef Augusta, 

Augustin Bubník, Rudolf Baťa, František Ševčík a František Vacovský, rozloučili jsme se s 

dlouholetým předsedou dozorčí rady ČSLH Miroslavem Rákosníkem. Ze známých činovníků nás 

opustili bývalý generální sekretář ČSLH František Heřman a litvínovský Petr Hojer, zemřeli někdejší 

vynikající rozhodčí Aleš Pražák, hráči a trenéři Jiří Beránek, Josef Cvach, Milan Černý, Josef Klíma, 

Miloslav Kolář a Ervín Režnar. M.Urban následně požádal, aby všichni přítomní povstali k uctění 

jejich památky minutou ticha. 

 

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  

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.Havlíček, J.Fišera, J.Jakubec. 

Závěr: Konference ČSLH schválila navržené členy mandátové komise.               

 (PRO 55, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1) 

Do komise návrhové byli navrženi pp. B.Ščerban, C.Jech, O.Votroubek. 
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Závěr: Konference ČSLH schválila navržené členy návrhové komise všemi přítomnými hlasy.             

Do komise pro úpravu stanov a řádů ČSLH byli navrženi pp. P.Bříza, V.Velčovský, P.Kubica. 

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

přítomnými hlasy.  

 

6. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH  

Prezident ČSLH T.Král přednesl zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH za období 2016-2018 

(příloha 4, 5). 

  

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 2016 až 2018 (příloha 6). 

  

8. Stanovisko dozorčí rady k hospodaření ČSLH 

Místopředseda dozorčí rady ČSLH C.Jech přednesl zprávu dozorčí rady ČSLH k hospodaření ČSLH a 

PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. (příloha 7). 

 

9. Zpráva předsedy arbitrážní komise 

Předseda arbitrážní komise V.Balaš přednesl zprávu předsedy arbitrážní komise ČSLH o její 

činnosti za uplynulé dvouleté období (příloha 8). 

 

10.  Zpráva mandátové komise 

Předseda mandátové komise J.Havlíček konstatoval, že konferenci ČSLH je přítomno 56 delegátů 

s hlasem rozhodujícím z 61 celkem, tj. 91.8 % účast. Konference je tímto usnášeníschopná. 

 

11. Návrhy na doplnění a změny stanov a řádů ČSLH 

Předseda komise pro úpravu stanov a řádů P.Bříza předložil: 

a) Soutěžní a disciplinární řád ČSLH s vyznačením změn schválených výkonným výborem ČSLH 
v období od minulé konference (příloha 9), 

b) Registrační řád ČSLH s vyznačením změn schválených výkonným výborem ČSLH v období od 
minulé konference (příloha 10), 

c) Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy s vyznačením změn schválených výkonným 
výborem ČSLH v období od minulé konference (příloha 11) a 

d) Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy s vyznačením změn schválených výkonným výborem 
ČSLH v období od minulé konference (příloha 12). 
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Závěr: Konference ČSLH schvaluje změny výše uvedených řádů schválené VV ČSLH v období 

od minulé konference ČSLH.  

 (PRO 54, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2) 

 

13. Diskuse 

 

M.Vaněk zástupce Extraligy otevřel diskusi na téma „Přímý sestup a postup z extraligy do I. ligy ČR 

a naopak“ a toto téma okomentoval. Následně navrhl usnesení konference ČSLH, „ve kterém by 

bylo, že bude vytvořena komise o třech zástupcích I. ligy a třech zástupcích extraligy, která bude 

pracovat a do 31. 12. letošního roku navrhne výkonnému výboru návrh řešení, jakým způsobem 

v podstatě odstranit baráž 2+2 a navrhnout jiný návrh řešení, jak postupovat a sestupovat 

z extraligy a I. ligy“. 

 

P.Beneš vstoupil do diskuse k návrhu na přímý sestup z extraligy a přímý postup do extraligy. 

Zároveň zmínil problematické financování mládeže ze strany státu. Následně navrhl usnesení 

konference ČSLH v tomto smyslu: „Financování výchovy mládeže považuje konference ČSLH za 

nedostatečné ze strany státu, požadujeme koncepční a transparentní stanovení podmínek pro 

financování výchovy mládeže v klubech a navýšení prostředků“.  

 

 

14. Schválení usnesení konference 

Předseda návrhové komise B.Ščerban přednesl návrh usnesení konference ČSLH (příloha 13). 
 
P.Beneš navrhl, aby bylo o bodě 3. písm. f) návrhu usnesení hlasováno odděleně od ostatních 
bodů návrhu usnesení. 
 
B.Ščerban navrhl nejprve hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení vyjma bodu 3. písm. f) a 
následně samostatně o tomto bodu.   
 
Závěr: Konference ČSLH schválila usnesení konference ČSLH ve znění návrhu předneseného 

B.Ščerbanem, vyjma bodu 3. písm. f) všemi přítomnými hlasy (příloha 14). 
 
Následně bylo hlasováno o bodu 3. písm. f) návrhu usnesení konference ČSLH předneseného 
B.Ščerbanem. 

 
Závěr: Konference ČSLH neschválila bod 3. písm. f) návrhu usnesení konference ČSLH 
  předneseného B.Ščerbanem. 

 (PRO 28, PROTI 20, ZDRŽEL SE 8) 

 

15. Závěr konference 
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T.Král poděkoval přítomným za účast. 

 

M.Urban informoval o následujícím programu po konferenci ČSLH, tj. prezentaci nové korporátní 

identity ČSLH.  

 

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 ve 13:35 hodin ukončil s přáním hodně štěstí v nastávajícím období. 

 

Zapsala: Tereza Minářová 

  

Datum vyhotovení zápisu: 30. 6. 2018 

 

 

PŘÍLOHY:  

 

1. Prezenční listiny. 

2. Návrh programu konference. 

3. Návrh jednacího řádu konference. 

4. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH (1) text). 

5. Zpráva o činnosti výkonného výboru ČSLH (2) prezentace). 

6. Zpráva o hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. 

7. Stanovisko dozorčí rady ČSLH k hospodaření za období 2016-2017. 

8. Zpráva předsedy arbitrážní komise ČSLH.  

9. Soutěžní a disciplinární řád (změny schválené VV ČSLH od konference 18.6.2016). 

10. Registrační řád (změny schválené VV ČSLH od konference 18.6.2016). 

11. Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy (změny schválené VV ČSLH od konference 

18.6.2016). 

12. Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy (změny schválené VV ČSLH od konference 

18.6.2016). 

13. Návrh usnesení konference ČSLH (přednesený předsedou návrhové komise B.Ščerbanem). 

14. Usnesení konference ČSLH. 

 

 

 

 


