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USNESENÍ KONFERENCE 
Českého svazu ledního hokeje z.s. 

ze dne 23. 6. 2018 
   
 
Konference Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“): 
 
1. Schvaluje: 

a) rámcový program činnosti ČSLH a rámcový návrh hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY CZ., 
s.r.o., na příští období ze zpráv o činnosti výkonného výboru ČSLH a o hospodaření ČSLH          
a PRO-HOCKEY CZ., s.r.o., za období od minulé konference; 

b) změny řádů ČSLH schválené výkonným výborem ČSLH v období od poslední konference 
v předloženém znění; 

c)  aby výkonný výbor ČSLH (i) se nadále plně věnoval hospodaření svazu i PRO – HOCKEY Cz., 
s.r.o., (ii) pravidelně předkládal stav a výsledky hospodaření dozorčí radě ČSLH / PRO – 
HOCKEY Cz., s.r.o., a (iii) při svých jednáních pravidelně projednával aktuální stav ekonomiky 
ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o.; 

d) aby výkonný výbor ČSLH pokračoval v provedení revize platných stanov řádů ČSLH tak, aby si 
vzájemně jednotlivé články neodporovaly, aby odpovídaly současným obecně platným 
právním předpisům a byly jednotné pro celý ČSLH. 

 
2. Bere na vědomí: 

a) zprávu o činnosti výkonného výboru ČSLH; 

b) zprávu o hospodaření ČSLH a PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., za období od minulé konference; 

c) zprávu dozorčí rady ČSLH; 

d) zprávu arbitrážní komise ČSLH; 

e) výsledky hospodaření Nadačního fondu Ivana Hlinky; 

f) rozhodnutí výkonného výboru ČSLH, že finanční prostředky z Mistrovství světa IIHF v ledním 
hokeji 2015 budou i nadále použity na plnění jednotlivých programů ČSLH týkajících se rozvoje              
a finanční podpory mládeže. 

 
3. Ukládá výkonnému výboru ČSLH: 

a) projednat připomínky a doporučení přednesené konferencí ČSLH, a ty zapracovat do plánu 
práce výkonného výboru ČSLH; 

b) zabezpečit přípravu reprezentačních družstev České republiky; 

c) nadále pracovat na zkvalitnění Stanov a řádů ČSLH; 

d) zvážit všechny možnosti pořadatelství mistrovství světa v roce 2023 nebo 2024 a přijmout 
takové rozhodnutí, které se bude opírat především o co nejlepší předpoklad ekonomického 
výsledku mistrovství; 

e) prostřednictvím dceřiné společnosti PRO – HOCKEY, Cz. s.r.o., naplňovat finanční rozpočet 
ČSLH prostřednictvím reklamních, marketingových a televizních práv ČSLH. 
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4. Konstatuje, že financování výchovy mládeže ze strany státu je nedostatečné, a považuje za 
potřebné koncepční a transparentní stanovení podmínek pro financování výchovy mládeže ze 
strany státu a navýšení prostředků pro výchovu mládeže. 

 
5. Vyslovuje poděkování: 

a)  hráčům, trenérům a členům realizačních týmů všech reprezentačních družstev České 
republiky; 

b) výkonnému výboru ČSLH a jeho prezidentovi za práci v uplynulém období. 
 


