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VV ČSLH schválil: 
 

 žádost klubu HC Bobři o dodatečné povolení hostování pro hráče Lukáše Mikesku 
(1996) z klubu HC Černí vlci 

 přihlášku klubu HC Krnov mládež za člena ČSLH 

 koncept značky Hokej 2015, soustřeďující současné nebo připravované projekty 
v oblasti ledního hokeje splňující stanovená kritéria, certifikované ČSLH a realizované 
na svazové, regionální nebo klubové úrovni (text materiálu najdete zde) 

 návrh, aby klubu Spartak Pelhřimov nebyl na základě informací získaných od USA 
Hockey a vzhledem k nedostatkům zjištěným při prověření soupisek zaslaných tímto 
klubem a USA Hockey povolen start v zahraničí  

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí sportovně-technické komise ČSLH ze dne 28. 11. 2012 ve věci 
nedohraného utkání II. ligy č. 2691 mezi mužstvy HC Zubr Přerov a VHK Vsetín (24. 
11. 2012), kterým bylo klubům nařízeno sehrát v termínu do 31. 12. 2012 nové utkání 
(rozhodnutí bylo přijato v rámci projednání odvolání klubu VHK Vsetín ze dne 5. 12. 
2012)   
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH T. Krále, učiněná ve smyslu č. 2 odst. 6 Statutu VV 
ČSLH v platném znění a na základě doporučení pracovní skupiny pro povolování 
výjimek z Přestupního řádu, ve věci následujících přestupů a hostování: 

 Tomáš Mistr (2009) přestup z HC Dvůr Králové nad Labem do HC Krkonoše 
 Pavel Gorges (1900) hostování z HC Meteor Třemošná do HC Klatovy 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávy o činnosti sekretariátu, odborných komisí a dozorčí rady ČSLH (sportovní 
oddělení, řízení extraligy, brankářská komise, trenérsko-metodická komise, 
sportovně-technická komise, disciplinární komise, komise mládeže, poradní výbor,  
PRO/HOCKEY.CZ) 
 

 informaci ředitele TELH J. Řezníčka o průběhu a výsledcích semináře zástupců 
klubů, trenérů a rozhodčích, který se konal 18. 12. 2012 (posuzování šarvátek, 
zveřejňování informací o projednání stížností klubů na www.cslh.cz, přísnější 
posuzování nedovoleného bránění hráčů bez puku, přísnější posuzování a 
postihování filmování…)  

 informaci ředitele TELH J. Řezníčka o postizích rozhodčích v nejvyšší soutěži 
v období září – listopad 2012 

 informaci předsedy arbitrážní komise V. Balaše o rozhodnutí komise v případu podání 
klubu HC Trutnov 

 informaci trenéra A. Hadamczika o průběhu a výsledcích turnaje Channel One Cup 
2012, součásti Euro Hockey Tour (13. – 16. 12. 2012) 

 informaci vedoucího sportovního úseku ČSLH S. Lenera o přípravách na mistrovství 
světa juniorů U20 v Ufě (26. 12. 2012 – 5. 1. 2013) 

http://cslh.cz/dokument/1062-projekt_hokej_2015.pdf
http://www.cslh.cz/


 informaci viceprezidenta ČSLH M. Šeby z valné hromady ČSTV, která se uskutečnila 
1. 12. 2012 
 

VV ČSLH zamítl: 
 

 žádost klubu HC Stadion Cheb o dodatečné povolení přestupu pro hráče Vladimíra 
Schovánka (1996) z HC Baník Sokolov 

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


