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ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ČSLH 
za období 2014-2016 

a 

STANOVISKO DOZORČÍ RADY ČSLH K HOSPODAŘENÍ 

ČSLH A PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. 
za období 2014-2015 

 

 

Pane prezidente, vážení delegáti, dámy a pánové, 

 

z pověření členů dozorčí rady ČSLH předstupuji před dnešní volební konferenci abych, v souladu se 

Stanovami Českého svazu ledního hokeje z.s., Vás seznámil se zprávou dozorčí rady ČSLH za období od 

poslední konference. 

 

Na konferenci ČSLH v roce 2012 byla zvolena dozorčí rada ve složení:  Miroslav Rákosník, předseda          

a členové Pavel Schwarz, Jan Trunda, Karel Čapek, Jaroslav Veverka, Jaroslav Částka a Zdeněk Blažek, 

který po roce rezignoval na členství v dozorčí radě z osobních důvodů. 

 

Konferencí ČSLH zvolená dozorčí rada ČSLH se ve své práci řídila stanovami svazu, usnesením 

konference ČSLH a vlastním plánem práce. Členové dozorčí rady ČSLH byli přítomni na jednáních 

jednotlivých svazových komisí. Hlavní důraz byl kladen na dodržování interních směrnic svazu, 

dodržování schváleného rozpočtu svazu a společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., tak, aby finanční 

prostředky byly efektivně využívány ve prospěch a rozvoj hokeje. Dozorčí rada v uplynulém volebním 

období provedla, dle svého plánu práce, řadu kontrol. Ve spolupráci s ekonomickou komisí ČSLH                

a ekonomickým oddělením svazu se jednalo hlavně o dodržování jednotlivých kapitol rozpočtu,                  

o projednávání výsledků hospodaření obou společností a doporučení výkonnému výboru k jejich přijetí. 

Dále se jednalo o dodržování předpisů v oblasti mzdové a sociální, o hospodaření a evidenci 

materiálního zabezpečení reprezentačních výběrů. Ve většině provedených kontrol nebyly zjištěny 

nedostatky. Na připomínky dozorčí rady ČSLH vedení svazu vždy reagovalo, problémy řešilo a zjednalo 

nápravu. Zápisy o provedených kontrolách jsou uloženy u předsedy dozorčí rady ČSLH nebo jsou 

součástí zápisů ze schůzí dozorčí rady ČSLH.  

 

Samostatnou činností dozorčí rady ČSLH je oblast kontroly použití a vyplácení dotací. U všech jednání 

týkajících se dotací byl přítomen předseda dozorčí rady ČSLH a dotace byly projednávány na jednáních 

dozorčí rady za přítomnosti Ing. Jana Brabence. V uplynulém období, mimo běžných kontrol, byla 

provedena u pěti sportovních svazů hloubková kontrola Nejvyšší kontrolním úřadem České republiky. 

Český svaz ledního hokeje z.s. byl nejlépe hodnoceným svazem. Po skončení Mistrovství světa IIHF 

v ledním hokeji 2015 stejnou kontrolu provedly útvary Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Obě tyto kontroly skončily nálezem „bez připomínek„. 
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Vážení přítomní, dovolte mi, abych se ve zprávě dozorčí rady Českého svazu ledního hokeje z.s. zastavil 

u konání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 v Praze a Ostravě. Zadání vedení svazu bylo 

uspořádat mistrovství světa, které bude po stránce ekonomické úspěšné, které bude splňovat ty 

nejnáročnější požadavky ze strany IIHF, vedení výprav jednotlivých účastníků mistrovství světa                     

a pochopitelně diváků. 

Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci mistrovství světa podíleli a kteří svým přístupem 

a prací vytvořili všem účastníkům nezapomenutelné zážitky. Díky počtu diváků, přízni sponzorů, 

dotacím od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a finanční pomoci krajů a magistrátů, skončilo 

mistrovství světa ziskem, který na základě rozhodnutí výkonného výboru ČSLH byl a v dalších letech 

bude plně použit pro rozvoj mládežnického hokeje v klubech a pro zajištění reprezentace České 

republiky. 

 

Jednou z činností dozorčí rady ČSLH je dohled nad hospodařením Nadačního fondu Ivana Hlinky. Vedení 

Nadačního fondu Ivana Hlinky předkládalo výkonnému výboru ČSLH návrhy na finanční pomoc při 

složitých životních, ale hlavně zdravotních situacích hráčů nebo funkcionářů svazu ledního hokeje. 

Veškeré finanční prostředky byly vyplaceny v souladu se stanovami nadačního fondu a vždy se 

souhlasem výkonného výboru ČSLH. 

 

Dozorčí rada ve své zprávě doporučuje delegátům dnešní konference v usnesení: 

1. Přijmout zprávu o činnosti Českého svazu ledního hokeje z.s. a společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., 

přednesenou prezidentem svazu Tomášem Králem. 

2. Přijmout zprávu o hospodaření svazu a společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., přednesenou 

předsedou ekonomicko-marketingové komise Otakarem Černým. 

3. Přijmout výsledky hospodaření Nadačního fondu Ivana Hlinky. 

4. Přijmout úpravy řádů a směrnic, které výkonný výbor ČSLH provedl od minulé konference. 

5. Přijmout organizační a personální změny ve struktuře svazu a společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., 

od minulé konference. 

6. Přijmout rozhodnutí výkonného výboru ČSLH, že finanční prostředky z Mistrovství světa IIHF 

v ledním hokeji 2015 budou použity na naplnění jednotlivých programů Českého svazu ledního 

hokeje z.s. týkajících se rozvoje a finanční podpory mládeže; jde zejména o tyto programy: 

- Pojď hrát hokej, 

- Hokejová výstroj pro nejmenší, 

- Akademie Českého svazu ledního hokeje z.s., 

- Regionální trenéři, 

- Trenéři mládeže do malých klubů, 

- Kompletní servis pro reprezentační družstva, 

- Síň slávy českého hokeje a  

- další aktivity týkající se mládeže. 
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Pane prezidente, vážení delegáti, dámy a pánové, dnešním dnem končí mandát dosavadním členům 

dozorčí rady ČSLH. Dovolte mi, abych zde poděkoval za dobrou spolupráci členům dozorčí rady ČSLH 

Pavlu Schwarzovi, Karlu Čapkovi, Janu Trundovi, Jaroslavu Veverkovi a Jaroslavu Částkovi. Dále mi 

dovolte, abych poděkoval za spolupráci členům výkonného výboru ČSLH, sekretariátu ČSLH, 

ekonomickému úseku v čele s Ing. Janem Brabencem, vedení společnost PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., a 

zástupcům krajských výkonných výborů ČSLH, protože bez této spolupráce a vzájemného respektování 

toho druhého, by dozorčí rada ČSLH tuto práci dělat nemohla. Ještě jednou všem děkuji. 

 

A vám všem přítomným, děkuji za pozornost. 

 

 

 

 

Miroslav Rákosník 

předseda dozorčí rady 

Český svaz ledního hokeje z.s.    


