
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

23. 2. 2012 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 přijetí klubu HC LVI Břeclav s. r. o. za člena ČSLH 
 doplnění realizačního týmu pro mistrovství světa U18 v roce 2012 o konzultanta 

Miroslava Přerosta, trenéra výběru České republiky U20 
 doplnění realizačního týmu pro mistrovství světa žen v roce 2012 o Martina Loukotu 
 návrh komise rozhodčích ČSLH na jmenování profesionálních rozhodčích pro sezónu 

2012/13 (materiál najdete zde) 
 uspořádání přípravného semináře extraligových rozhodčích před sezónou 2012/13 
 materiál „Statut Hobby Hráč“ a uložil zajistit výrobu registračních průkazů pro 

hokejisty se statutem Hobby Hráč  
 
VV ČSLH neschválil: 
 

 návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČSLH a APK LH, předložený ze strany 
APK LH dne 12. 1. 2012, a uložil informovat o tomto rozhodnutí a jeho důvodech APK 
LH 

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH Tomáše Krále, učiněná ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu 
výkonného výboru ČSLH: povolení hostování juniorů z klubu HC Příbram (20. 1. 
2012), povolení hostování Davida Petra z klubu HC Plzeň 1929 do klubu HC DDM 
Rokycany (27. 1. 2012), povolení hostování Jonatana Sequense z klubu HC Meteor 
Třemošná do klubu HC DDM Rokycany (2. 2. 2012) 

 rozhodnutí disciplinární komise ČSLH ve věci pokuty za nedodržení technických 
norem pro klub TJ Sršni Kutná Hora (18. 1. 2012) 

 rozhodnutí disciplinární komise ČSLH ve věci pokuty za nedostatky pořadatelské 
služby pro klub LHK Jestřábi Prostějov (12. 1. 2012) 

 
VV ČSLH zrušil: 
 

 rozhodnutí disciplinární komise ČSLH ve věci pokuty za neplnění technických norem 
pro klub LHK Jestřábi Prostějov (12. 1. 2012) a vrátil věc k novému projednání 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu o výkonech reprezentačního mužstva na turnaji Oddset Hockey Games 2012, 
součásti Euro Hockey Tour 2011/12 

 informaci o jednání Competition Committe IIHF a odborných komisí IIHF, 
přednesenou generálním sekretářem ČSLH Martinem Urbanem 

 informaci o průběhu Zimní olympiády dětí a mládeže a přípravě seminářů pro trenéry 
mládežnických kategorií, pořádaných při příležitostí mistrovství světa U18, 
přednesenou šéftrenérem ČSLH Slavomírem Lenerem 

 informaci o schůzce Akademií ČSLH, pořádané dne 20. 2. 2012 v Liberci, 
přednesenou šéftrenérem ČSLH Slavomírem Lenerem 

 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, 
trenérsko-metodická komise) 

 

http://www.cslh.cz/dokument/722-vv_120223_priloha1.pdf


VV ČSLH uložil: 
 

 předložit nominaci výběru České republiky pro mistrovství světa U18, které proběhne 
ve dnech 12. – 22. 4. 2012 v Brně a Znojmě 

 kontaktovat zástupce klubů se žádostí o uvolnění hráčů nominovaných pro 
mistrovství světa U18 

 doplnit návrh na účast českých rozhodčích na mezinárodním semináři v USA o jména 
účastníků, jejich aktuální zařazení a perspektivní využití od sezóny 2012/13 

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


