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VV ČSLH schválil: 
 

 návrh Statutu Krajských výkonných výborů ČSLH (materiál najdete zde) 

 novelizaci Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH vložením čl. 223a (materiál 
najdete zde) 

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

 návrh Vnitřní směrnice ČSLH č. 57, upravující odměny hráčů a členů realizačního 
týmu reprezentačního mužstva ČR v kategorii veteránů (materiál najdete zde) 

 aktualizaci Vnitřní směrnice ČSLH č. 58, upravující odměny a náhrady delegátů a 
instruktorů (materiál najdete zde) 

 aktualizaci Vnitřní směrnice ČSLH č. 59, upravující povinnosti a odměňování 
rozhodčích (materiál najdete zde) 

 aktualizaci Vnitřní směrnice ČSLH č. 60, upravující licence rozhodčích (materiál 
najdete zde) 

 aktualizaci Vnitřní směrnice ČSLH č. 61, upravující členství ve volených orgánech 
ČSLH (materiál najdete zde) 

 přihlášky a udělení extraligové licence pro všech 14 klubů nejvyšší soutěže 
s výjimkami týkajícími se stadiónů pro HC Verva Litvínov, a. s., Hokej Kladno, s. r. o. 
a HC Slavia Praha a. s. (v případě HC Slavia Praha s podmínkou instalace 
plnohodnotného systému brankového videorozhodčího a úpravy kabin hostů) 

 postoupení práva na název ELH a reklamního prostoru na části dresů rozhodčích 
ELH, případně vysílacích práv pro sezónu 2012/13 na společnost BPA sport 
marketing a. s. 

 doplnění přihlášky do soutěžního ročníku ELH 2013/14 a dalších sezón o ustanovení 
o povinném postoupení vybraných marketingových práv klubů na partnera, na kterém 
se účastníci ELH většinově shodnou  

 nominační listiny rozhodčích a delegátů pro sezónu 2012/13 (materiál najdete zde) a 
pověřil komisi rozhodčích prováděním změn na základě průběžného hodnocení 
rozhodčích 

 návrh komise rozhodčích na rozšíření programu profesionálních rozhodčích v sezóně 
2012/13 (D. Pražák a J. Schmejkal v kategorii Junior-Profi) 

 návrh na složení realizačního týmu reprezentace ČR A pro sezónu 2012/13 (hlavní 
trenér A. Hadamczik, asistenti trenéra J. Paleček a J. Procházka, generální manažer 
S. Lener, manažer J. Černý, lékaři MUDr. Z. Ziegelbauer a MUDr. R. Holibka, 
fyzioterapeuti P. Kolář a M. Truc, hospodář a masér Z. Šmíd, masér P. Ondráček, 
media manažer Z. Zikmund)   

 návrh reprezentační smlouvy pro hráče výběrů ČR U16 – U18 včetně pravidel pro její 
uzavírání (materiál najdete zde) 

 přenechání práv účasti v soutěžích podle čl. 211 Soutěžního a disciplinárního řádu 
ČSLH mezi kluby HC Děčín (IČ 69387605) a Berounští Medvědi, a. s. (IČ 61672858) 
v Lize juniorů 

 žádost o výjimku z přestupního řádu pro hráče klubu HC Břeclav o. s. (prominutí 30ti 
denní lhůty pro další pohyb v evidenci hráčů vzhledem k tomu, že přeregistrace byla 
provedena v rámci města a oba kluby s ní souhlasí) 

http://www.cslh.cz/dokument/959-kvv_cslh_statut.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/960-novelizace_sdr_120905.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/961-vnitrni_smernice_56.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/962-vnitrni_smernice_57.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/963-vnitrni_smernice_58.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/964-vnitrni_smernice_59.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/965-vnitrni_smernice_60.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/966-vnitrni_smernice_61.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/942-nominacni_listina_2012-13.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/958-juniorska_hracska_smlouva.pdf


 přestupy, související s ukončením činnosti klubu HC Dvůr Králové-Náchod a 
osamostatněním žákovských a dorosteneckých mužstev klubů Dvůr Králové nad 
Labem, Jaroměř a Náchod 

 žádost o udělení výjimky z přestupního řádu pro hráče Tomáše Kardinála při přestupu 
z klubu LHK Jestřábi Prostějov do klubu HC Vítkovice Steel 

 žádost o udělení výjimky z přestupního řádu pro hráče Michala Kalába při přestupu 
z klubu HC Uničov do klubu HC Vítkovice Steel 

 nominaci prezidenta ČSLH T. Krále jako delegáta do pléna ČOV a kandidáta do 
výkonného výboru ČOV 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu SK Černošice o udělení výjimky ze SDŘ ČSLH pro hráče J. Šalamouna 
(start v nižní věkové kategorii) 

 žádost klubu HC Slovan Ústí nad Labem o udělení výjimky ze SDŘ ČSLH pro hráče 
K. Holého a D. Dobiáše (start v nižší věkové kategorii) 

 žádost o udělení výjimky ze SDŘ ČSLH pro hráče klubu HC Tábor J. Bednáře (start 
v nižší věkové kategorii) 

 žádost klubu HC Vítkovice Steel o udělení výjimky pro hráče E. Zajíce při přestupu 
z klubu HC Studénka do klubu HC Vítkovice Steel 

 žádost klubu HC Energie Karlovy Vary o zrušení omezení počtu odehraných utkání 
mezi týmy A a B v MHL a Lize juniorů 

 žádost klubu BK Mladá Boleslav o navýšení počtu hráčů ročníku 1999, kteří mohou 
nastoupit v Lize mladšího dorostu za tým BK Mladá Boleslav B  

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezident ČSLH T. Krále učiněné ve smyslu č. 2 odst. 6 Statutu VV ČSLH 
o přenechání práv účasti v Lize staršího dorostu mezi kluby HC Uherský Brod o. s. 
(IČ 69652228) a VSK Technika Brno o. s. (IČ 44992521) podle č. 211 SDŘ ČSLH 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci o uplatnění opčního práva na prodloužení smlouvy o dočasném postoupení 
marketingových práv uzavřené dne 7. 10. 2008 ze strany společnosti BPA sport 
marketing a. s. 

 informaci o zahájení arbitrážního řízení ve věci sporu mezi VV ČSLH a klubem HC 
Trutnov a schválil P. Hamerníka jako zástupce VV ČSLH v arbitrážním senátu 

 informace o výměnném programu rozhodčích IIHF pro sezónu 2012/13, výměnném 
programu rozhodčích se SZLH pro sezónu 2012/13 a použití systému pro losování 
rozhodčích pro sezónu 2012/13 v ELH a I. lize  

 zprávy o činnosti sekretariátu, odborných komisí a dozorčí rady ČSLH (brankářská 
komise, disciplinární komise, komise mládeže, komise rozhodčích, komise sledge 
hokeje, komise ženského hokeje, lékařská komise, Nadační fond Ivana Hlinky, 
poradní výbor, řízení extraligy, sportovní oddělení, sportovně-technická komise, 
trenérsko-metodická komise, PRO/HOCKEZ CZ)   

 



 

VV ČSLH pověřil: 
 

 prezidenta ČSLH T. Krále a generálního sekretáře ČSLH M. Urbana uzavřením 
dodatku ke smlouvě o dočasném postoupení marketingových práv se společností 
BPA sport marketing, týkajícího se vzájemného plnění 

 prezidenta ČSLH T. Krále a generálního sekretáře ČSLH M. Urbana uzavřením 
smlouvy o poskytnutí práva na název ELH a reklamního prostoru na části dresu 
rozhodčích ELH, případně vysílacích práv na další pětileté období od sezóny 2012/13 
s marketingovým partnerem, na kterém se kluby ELH většinově shodnou  

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


