
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

2. 5. 2012 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 materiály související s řízením extraligy v sezóně 2012/13 (Přihláška, Licenční řád, 
Disciplinární řád, Bankovní záruka) 

 návrhy změn v řádech ČSLH (Stanovy ČSLH, Soutěžní a disciplinární řád, Přestupní 
řád pro kluby extraligy a I. ligy, Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy, 
Registrační řád) 

 návrhy Jednacího a Volebního řád konference ČSLH, která se uskuteční 16. 6. 2012 
 posunutí termínu pro předložení doplňků a změn stanov a řádů od minulé konference 

na 31. 5. 2012 
 

 prodloužení trenérské smlouvy A. Hadamczika u národního mužstva (ČR A) do konce 
sezóny 2014/15 

 návrh manažerů, hlavních trenérů a jejich asistentů u reprezentačních týmů pro 
sezónu 2012/13 s tím, že kompletní realizační týmy budou projednány na jednání VV 
ČSLH 31. 5. 2012 
 

 extraligu juniorů v sezóně 2012/13 se 17 účastníky s tím, že sportovnímu oddělení a 
sportovně-technické komisi bylo uloženo, aby připravily návrh postupového a 
sestupového klíče 

 návrh komise mládeže na úpravu hostování mezi A a B týmy v soutěžích extraliga 
mladšího dorostu a liga mladšího dorostu pro sezónu 2012/13 

 výjimku z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro hráče Kryštofa Ševců 
(VHK Vsetín – HC Wikov Hronov)  
 

 návrh na rozdělení finančních prostředků z Programu V Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy – Údržba a provoz sportovních zařízení v celkovém objemu 
3 771 900 Kč 

 
 kooptaci JUDr. Kateřiny Radostové do ekonomicko-marketingové komise ČSLH 

 
 přijetí klubu Hokej Kladno s. r. o. za člena ČSLH    

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu trenéra A. Hadamczika a generálního manažera S. Lenera o výsledcích 
národního mužstva (ČR A) na Euro Hockey Challenege a Euro Hockey Tour, jejichž 
vítězem se v sezóně 2011/12 stala Česká republika 

 zprávu trenéra J. Vebera o přípravě, výsledcích a průběhu Mistrovství světa IIHF 
U18, které proběhlo 12. – 22. 4. 2012 v Brně, Znojmě a Břeclavi  

 zprávu člena výkonného výboru zodpovědného za ženský hokej K. Jankoviče a 
manažera ženské reprezentace M. Loukoty o přípravě, průběhu a výsledcích 
Mistrovství světa IIHF žen, divize I. skupiny A, které se uskutečnilo 25. – 31. 3. 2012 
ve Ventspilsu (Lotyšsko) a na kterém vybojovala Česká republika postup do elitní 
divize šampionátu 

 složení realizačního týmu reprezentace ČR A pro Mistrovství světa IIHF, které se 
uskuteční 4. – 20. 5. 2012 v Helsinkách a ve Stockholmu 

  
 informaci vedoucího sportovního úseku S. Lenera o turnajích regionálních výběrů, 

nových metodických publikacích a projektu „U17 Elite International Camp“, který se 



uskuteční 26. – 30. 6. 2012 v Třemošné a kterého se zúčastní hráči a trenéři z české 
republiky, Finska, Ruska a Švédska 

 
 informace předsedy dozorčí rady ČSLH, ředitele APK LH a předsedů odborných 

komisí (komise mládeže, komise rozhodčích, poradní výbor, reprezentační komise, 
sportovně-technická komise, ekonomická komise, komise ženského hokeje) 

  
 informaci o kandidatuře JUDr. Kateřiny Radostové do Rady IIHF 

 
VV ČSLH zamítl: 
 

 žádost klubu HC VCES Hradec Králové o administrativní zařazení jeho juniorského 
týmu do extraligy juniorů v sezóně 2012/13 

 odvolání klubu Piráti Chomutov proti trestu, který hráči L. Půlpánovi udělila 
disciplinární komise ČSLH  

 odvolání klubu HC Stadion Vrchlabí proti rozhodnutí sportovně-technické komise 
ČSLH ve věci neoprávněného startu hráče Michala Červy v utkáních kvalifikace o 
baráž do II. ligy  

 
VV ČSLH uložil: 
 

 rozeslat klubům návrh termínové listiny extraligy v sezóně 2012/13 ve dvou 
variantách s tím, že zvolena bude varianta, pro kterou se vysloví většina účastníků  

 připravit návrh na rozdělení finančních prostředků z Programu V Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky 

 odborným komisím ČSLH, aby vyhodnotily odpovědnost rozhodčích, trenérů a klubů 
za porušování pravidel v utkání žákovské ligy 5. tříd HC Sparta Praha – HC Slavia 
Praha a přijaly odpovídající opatření 


