
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

25. 8. 2011 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 materiál „Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy s účinností od 25. 8. 2011“ 
(přiloţen zde) 

 změny v Přílohách 1 a 2 „Vnitřní směrnice ČSLH upravující povinnosti a odměňování 
rozhodčích“ (přiloţeny zde) 
 

 kompletní sloţení realizačních týmů reprezentačních výběrů České republiky 
pro sezónu 2011/2012 (dokument najdete zde) 

 kooptaci Petra Studničky, metodika a trenéra mládeţe ČSLH, a Mariana Jelínka, 
trenéra HC Plzeň 1929, za členy trenérsko-metodické komise ČSLH 

 návrhy nominací ČSLH do Síně Slávy IIHF v roce 2012 – Pitner Jaroslav, Šubrt 
Vladimír, Nový Milan a Černík František 

 
 rozhodnutí Tomáše Krále, prezidenta ČSLH, ve věci přenechání práv účasti v soutěţi 

II. ligy mezi HC Vrchlabí, s.r.o. (IČ 25271636) a IHC Písek, s.r.o. (IČ 25154052) 
 přijetí HC Stadion Vrchlabí s.r.o. a HC Plus Oil Orlová, s.r.o., za členy ČSLH 

 
 výklad ustanovení, týkajícího se hostování v ţákovských soutěţích, v následujícím 

znění: „V případě podání ţádosti o hostování hráčů, kteří v roce, v němţ začala 
příslušná sezóna, dovršili či dovrší 10. aţ 13. rok věku, z klubu, jehoţ druţstva se 
účastní zároveň LSŢ 1998, LSŢ 1998-1999, LMŢ 2000 a LMŢ 2000-2001, musí být 
registračnímu oddělení ČSLH vţdy předloţena kopie aktuálního seznamu hráčů 
„15+1“ druţstva mateřského klubu příslušné věkové kategorie potvrzená řídícím 
orgánem příslušné soutěţe.“ 
 

 návrh investiční komise na podpoření ţádostí HC PSG Zlín a HC Lomnice nad 
Popelkou na zařazení do Investičního programu ČSTV pro rok 2012   
 

VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 záměr uspořádat mistrovství světa U18 v kategorii muţů v Brně a Znojmě (12. – 22. 
4. 2012) a mistrovství světa U18 v kategorii ţen ve Zlíně a Přerově (31. 12. 2011 – 7. 
1. 2012) 

 informaci ekonomického úseku o novém dotačním systému Ministerstva školství, 
mládeţe a tělovýchovy pro rok 2012 (programy III a IV) 

 výsledek hlasování per-rollam ve věci ochrany Akademií ČSLH v extraligových 
juniorských a dorosteneckých soutěţích v sezóně 2011/2012 

 informaci sportovního úseku o přípravě mládeţnických reprezentací a jejich 
výsledcích v letním období 

 informaci o rezignaci Rudolfa Vacha na funkci člena dozorčí rady ČSLH 
 
VV ČSLH uložil: 
 

 zpracovat stanovisko k ţádostem o start mládeţnických hráčů v niţších věkových 
kategoriích 

 připravit metodiku pro podávání ţádostí o neinvestiční dotace podle nových pravidel, 
stanovených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy 

 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
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http://www.cslh.cz/dokument/528-vv_110825_priloha1.pdf

