
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

22. 5. 2013 
 

 
VV ČSLH schválil: 
 

 výsledky soutěží, řízených ČSLH v sezóně 2012/13 (materiál najdete zde) 
 

 doplnění Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a Přestupního řádu mimo klubů 
extraligy a I. ligy 

 
 pravidla pro udělování souhlasu ČSLH ke startu klubu v zahraničí (materiál najdete 

zde) 
 

 složení realizačních týmů mládežnických reprezentací pro sezónu 2013/14 (materiál 
najdete zde) 

 
 návrh, aby neodehrané utkání baráže o I. ligu č. 1463 mezi VSK Technika Brno a HC 

Berounští Medvědi bylo kontumováno s oboustranným kontumačním výsledkem 0:5 
v neprospěch obou mužstev s tím, že bodu se ani jednomu z mužstev nepřiznávají 
(změna rozhodnutí STK ČSLH na základě návrhu klubu VSK Technika Brno) 

 
 žádost o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro hráče 

Tomáše Havlíka, HK Nový Jičín – HC Vítkovice Steel 
 

 žádost o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro hráče 
Benedikta Klepetku, HC Roudnice nad Labem – HC Stadion Litoměřice 

 
 přenechání práv účasti v soutěži I. liga mezi HK Hokej Šumperk 2003, o. s., a Hokej 

Šumperk 2003, s. r. o.  
 
 
VV ČSLH zamítl: 
 

 odvolání klubu VSK Technika Brno proti rozhodnutí DK ČSLH zde dne 24. 4. 2013 – 
pokuta, udělená klubu VSK Technika Brno za nedostavení se k utkání baráže o I. ligu 
mezi VSK Technika Brno – HC Berounští Medvědi, které se mělo hrát 22. 4. 2013 
v Brně 

 
 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu o průběhu a výsledcích mistrovství světa ve Stockholmu a uložil trenéru Aloisi 
Hadamczikovi, aby předložil plán přípravy reprezentace na nadcházející sezónu 
včetně návrhů na změny, doplnění nebo rozšíření jejího realizačního týmu 
 

 informaci ředitele TELH Josefa Řezníčka o termínu pro podání přihlášek do nového 
ročníku nejvyšší soutěže (10. 6. 2013), současně schválil VV ČSLH stejnou výši 
startovného pro sezónu 2013/14 jako v loňském ročníku soutěže 

 
 informaci Miloslava Šeby o rozdělení dotací z programu ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy „Údržba a provoz sportovních zařízení“ pro rok 2013 
 

 informaci o uvedení Karla Guta do Síně slávy Unie profesionálních trenérů 

http://www.cslh.cz/dokument/1216-souteze_cslh_2012-13_souhrn.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1215-pravidla_kluby_zahranici.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1217-realizacni_tymy_13-14.pdf


 
 informaci o slavnostním galavečeru při vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2013, 

který se uskuteční 22. 6. 2013 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech 
 

 zprávy o činnosti sekretariátu, odborných komisí a dozorčí rady ČSLH 
 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
 
 


