
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

29. 3. 2012 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 přijetí klubů HC Lev, a.s., a HC Čeští Letci, o. s., za členy ČSLH 
 žádost klubu HC Lev, a.s., o souhlas s jeho působením v Kontinentální hokejové lize 

od sezóny 2012/13 
 žádost klubu HC Energie Karlovy Vary o souhlas s působením jeho juniorského 

družstva v Mládežnické hokejové lize v sezóně 2012/13 
 návrh sportovně-technické komise na stanovení termínu pro podání přihlášek do 

soutěží (I. liga, II. liga, mládežnické soutěže) na 28. 5. 2012 (přihlášku najdete zde) 
 úpravu v Plánu přípravy konference ČSLH – posunutí termínu bodu 6. Volba delegátů 

s hlasem rozhodujícím z 28. 5. 2012 na 7. 6. 2012 (plný text najdete zde) 
 finanční příspěvek na pořádání 16. ročníku Srazu hokejových fanklubů, který se 

uskuteční v červenci 2012 v Českých Budějovicích 
 finanční příspěvek z Nadačního fondu Ivana Hlinky dvojnásobnému mistru světa a 

mnohonásobnému reprezentantovi Milanu Kajklovi 
 
VV ČSLH neschválil: 
 

 návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci, předložený APK LH 
 přihlášku klubu HC Mountfield České Budějovice do projektu Akademií ČSLH, 

protože byla doručena po řádném termínu uzávěrky 
 odvolání klubu HC Trutnov proti rozhodnutí disciplinární komise ČSLH ze dne 8. 2. 

2012 (napomenutí za nedostatky pořadatelské služby v utkání II. ligy HC Trutnov – 
TJ Sršni Kutná Hora, hraném dne 29. 1. 2012) 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci o předpokládané výši finančních prostředků pro hokejové kluby v rámci 
Dotačního programu MŠMT ČR, Programy III - V 

 informaci o přípravách Mistrovství světa IIHF hráčů do 18 let, přípravách a programu 
reprezentace České republiky a o změnách, které si vyžádal postup klubu HC 
Kometa Brno do semifinále, resp. finále play-off extraligy 

 informaci o přípravách dvou trenérských seminářů v rámci Mistrovství světa IIHF 
hráčů do 18 let 

 informaci o termínech krajských konferencí ČSLH v dubnu – červnu 2012 
 informaci o záporném stanovisku dozorčí rady ČSLH k návrhu Smlouvy o vzájemné 

spolupráci, předloženému ze strany APK LH 
 zprávu komise rozhodčích o připravovaném soustředění rozhodčích v Rakousku a 

účasti na semináři rozhodčích ve Spojených státech 
 informace předsedy dozorčí rady ČSLH, ředitele APK LH, ředitele PRO-HOCKEY.Cz 

a předsedů odborných komisí (brankářská komise, komise mládeže, komise 
rozhodčích, poradní výbor, reprezentační komise, sportovně-technická komise, 
ekonomická komise, komise ženského hokeje) 

 
VV ČSLH uložil: 
 

 připravit návrh na rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu MŠMT ČR 
 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 

http://www.cslh.cz/dokument/780-prihlaska_souteze_2012-13.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/777-konference_2012_plan_120329.pdf

