
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

31. 5. 2012 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 materiál Souhrn návrhů nových změn stanov a řádů ČSLH včetně stanovisek 
výkonného výboru k jednotlivým návrhům pro konferenci ČSLH, která se uskuteční 
16. 6. 2012 

 hospodářský výsledek ČSLH a PRO-HOCKEY.cz za rok 2011 (zisk 16,035 milionu 
Kč), včetně aktualizovaného rozpočtu ČSLH a PRO-HOCKEY.cz pro rok 2012 

 přijetí klubu HC Českobudějovičtí Lvi za člena ČSLH 
 návrh upravené hráčské smlouvy pro kluby extraligy; formuláře Ohlášení přestupu, 

Ohlášení hostování a Prohlášení, které budou zveřejněny na internetových stránkách 
ČSLH a distribuovány klubům extraligy 

 návrh na prodloužení termínu pro doplnění přihlášek a úhradu startovného 
v soutěžích (I. liga, II. liga, extraliga juniorů, liga juniorů, extraliga staršího dorostu, 
liga staršího dorostu) do 10. 6. 2012 

 herní systém extraligy juniorů v ledním hokeji pro sezónu 2012/13 včetně pravidel pro 
sestupy a postupy (materiál najdete zde) 

 žádost o přenechání práv účasti v soutěži liga staršího dorostu mezi HC Slavoj Český 
Krumlov a HC Příbram, občanské sdružení 

 žádost o zařazení juniorského mužstva HCM Warrior Brno do soutěže liga juniorů – 
skupina Východ v sezóně 2012/13 

 žádost o umožnění startu juniorského mužstva HC Znojemští orli – mládež, o. s., 
v soutěži Erste Bank YoungStars League (EBYSL) 

 žádost o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro Petra 
Kuboše (ročník 2001), přestup z HC Vítkovice Steel do HC Slavia Praha 

 úpravy ve statutu Akademií ČSLH pro sezóny 2012/13 a 2013/14 (uvolnění sestupu i 
pro kluby se statutem Akademie ČSLH v sezóně 2012/13, ponechání statutu 
Akademie v případě sestupu pro sezónu 2013/14)  

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost o přenechání práv účasti ve II. lize mezi HC Břeclav, o. s. a HC Lvi Břeclav, 
s. r. o. 

 žádost o zařazení B mužstva juniorů HC Energie Karlovy Vary do ligy juniorů a 
rozšíření ligy juniorů, skupiny Západ, v sezóně 2012/13 

 žádost o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro Adama 
Kadlece (ročník 2002), přestup z HC Energie Karlovy Vary do HC Čerti Ostrov 

 žádost o povolení hostování pro Maxa Zholudeva (ročník 2003) a Timofeje Zholudeva 
(ročník 2001), hostování z HC Příbram do nespecifikovaného pražského klubu 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu trenéra Aloise Hadamczika a generálního manažera Slavomíra Lenera o 
výkonech a výsledcích reprezentace na MS IIHF 2012. Výkonný výbor ČSLH hráčům 
i realizačnímu týmu poděkoval a poblahopřál k zisku bronzových medailí. 

 informaci generálního sekretáře Martina Urbana o přípravách volební konference 
ČSLH, která se uskuteční 16. 6. 2012 (uzávěrka kandidátek 31. 5. 2102, uzávěrka 
nominace delegátů 7. 6. 2012) 

 informaci o povinném testování pro hráče klubů SCM v sezóně 2012/13 
 informaci o termínovém kalendáři reprezentačních akcí mládeže v sezóně 2012/13 

http://www.cslh.cz/dokument/869-elj_2012-13_system.pdf


 informaci o rozdělení mládežnických soutěží pro sezónu 2012/13 – liga starších žáků 
(ročník 1999), liga starších žáků (ročník 1999 a 2000), liga mladších žáků (ročník 
2001), liga mladších žáků (ročník 2001 a 2002). Materiály najdete zde a zde.   

 návrh komise mládeže na vložená utkání účastníků ligy mladšího dorostu s HC Slavia 
Praha ženy (skupina Západ) a HC Karviná ženy (skupina Východ) 

 zprávy o činnosti odborných komisí a dozorčí rady ČSLH (brankářská komise, 
ekonomická komise, komise mládeže, komise rozhodčích, komise ženského hokeje, 
lékařská komise, reprezentační komise, sportovně-technická komise)   

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

http://www.cslh.cz/dokument/870-lz_2012-13_rozdeleni_1.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/871-lz_2012-13_rozdeleni_2.pdf

