
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

19. 6. 2013 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 kumulovaný hospodářský výsledek ČSLH a dceřiné společnosti PRO-HOCKEY Cz 
v roce 2012 ve výši 13,1 milionu Kč 
 

 výjimku z Licenčního řádu ELH v sezóně 2013/14 pro kluby HC Verva Litvínov, a. s., 
a Hokej Kladno, s. r. o. 
 

 návrh licenční komise na udělení statutu Akademie ČSLH pro sezónu 2013/4 klubům 
HC Slavia Praha a PSG Zlín 
 

 návrh technických norem a systému soutěže II. liga v sezóně 2013/14, předložený 
předsedou sportovně technické komise ČSLH Františkem Dvořákem  

 novelizaci Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy (materiál nejdete zde) 
 návrh pravidel minihokeje pro sezónu 2013/14, předložený předsedou komise 

mládeže ČSLH Milanem Vackem (materiál najdete zde) 
 návrh soutěží starších žáků (roč. 2000-2001) a mladších žáků (roč. 2002-2003), 

v sezóně 2013/14 včetně technických norem těchto soutěží, předložený předsedou 
komise mládeže ČSLH Milanem Vackem (materiál najdete zde) 
 

 právo účasti klubu HC Příbram v LSD v sezóně 2013/14 
 

 návrh, aby bylo právo účasti ve II. lize ČR nabídnuto podle čl. 212 Soutěžního a 
disciplinárního řádu ČSLH klubu HC Chotěboř, který musí ve stanoveném termínu 
podat přihlášku a zaplatit startovné 

 návrh, aby bylo právo účasti v LJ nabídnuto podle čl. 212 Soutěžního a 
disciplinárního řádu ČSLH klubům HCM Warrior Brno a HC Berounští Medvědi, které 
musí ve stanoveném termínu podat přihlášku a zaplatit startovné 
 

 žádost klubu HC Lvi Břeclav, o. s., o souhlas se startem družstva mladšího dorostu 
v EBYS League v sezóně 2013/14 

 
 návrh předsedy arbitrážní komise ČSLH JUDr. Vladimíra Balaše na doplnění 

arbitrážní komise ČSLH o JUDr. Aleše Čeňka 
 nové členy návrhové komise Síně slávy českého hokeje – Jana Havla a Milana 

Nového 
 

 návrh trenéra Aloise Hadamczika na doplnění realizačního týmu reprezentace České 
republiky A o asistenta Františka Musila 

 složení realizačních týmů reprezentačních družstev žen a sledge hokeje pro sezónu 
2013/14 (materiál najdete zde) 
 

 návrh licencí rozhodčích IIHF pro sezónu 2013/14, předložený předsedou komise 
rozhodčích ČSLH Pavlem Halasem (materiál najdete zde) 

 návrh předsedy komise rozhodčích Pavla Halase na uplatnění systému čtyř 
rozhodčích pro sezónu 2013/14 – všechna utkání ELH; vybraná utkání základní části, 
všechna utkání play off a baráže I. ligy ČR; vybraná utkání základní části a všechna 
utkání play off II. ligy ČR; vybraná utkání základní části a všechna utkání baráže ELJ; 
vybraná utkání play off ESD 
 

http://www.cslh.cz/dokument/1222-prestupni_rad_mimo_130619.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1270-pravidla_minihokej_2013-14.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1271-souteze_zaci_2013-14.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1272-realizacni_tymy_zeny_sledge.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1273-rozhodci_licence_iihf_2013-14.pdf


 finanční příspěvek na zajištění 17. ročníku Mezinárodního srazu hokejových fanoušků 
(4. – 7. 7. 2013) 

 finanční příspěvek z Nadačního fondu Ivana Hlinky pro hendikepovaného bývalého 
hokejistu Jana Pavlů   

 
VV ČSLH zamítl: 
 

 udělení výjimky pro klub HC Slavoj Český Krumlov ve smyslu přeřazení žákovského 
družstva do jiné skupiny 

 projednávání žádosti klubu HC Štika Rosice s. r. o., o členství v ČSLH, protože 
uvedený subjekt nebyl k datu podání žádosti ani k datu jejího projednávání zapsán 
v Obchodním rejstříku 

 žádost o udělení výjimky v ELMD pro klub HC Slezan Opava (povolený počet cizinců) 
 
VV ČSLH uložil: 
 

 klubu HC Baník Karviná, aby ve stanoveném termínu uhradil nesplacené závazky 
vůči ČSLH a hokejovým subjektům 

 klubům HC Benátky nad Jizerou a HC Most, aby ve stanoveném termínu uhradily 
poplatek za rozhodčí v sezóně 2012/13 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 rozdělení řídících orgánů pro jednotlivé kategorie soutěží: ELH, I. liga ČR, II. liga ČR, 
ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, LSŽ, LMŽ – VV ČSLH s tím, že technické řízení 
ELMD a LMD zajišťují příslušné KVV ČSLH. Řídícím orgánem krajských soutěží je 
příslušný KVV ČSLH, řídícím orgánem okresních soutěží příslušný OVV ČSLH. 

 informaci o schválení Výroční zprávy Nadačního fondu Ivana Hlinky za rok 2012 
dozorčí radou ČSLH 

 zprávu trenéra Aloise Hadamczika o přípravách a programu reprezentace v sezóně 
2013/14 (sraz kandidátů olympijské nominace z NHL; příprava na České hokejové 
hry v Pardubicích 29. 8. – 1. 9. 2013; širší nominace pro ZOH v Soči do 15. 9. 2013; 
konečná nominace pro ZOH v Soči do 13. 1. 2014) 

 informaci Petra Břízy o novém formátu European Trophy od sezóny 2014/15 a 
licenčním systému soutěže 

 informaci předsedy komise rozhodčích ČSLH Pavla Halase o přípravném kempu 
rozhodčích IIHF (účast Martina Fraňa, Antonína Jeřábka, Vladimíra Šindlera a Petra 
Blümela) a aktivu II. ligy ČR, kterého se zúčastnil člen komise rozhodčích ČSLH 
Milan Jirka 

 informaci ředitele ELH Josefa Řezníčka o přípravách soutěžního ročníku 2013/14 
(přihlášku včetně požadovaných dokumentů podalo ve stanoveném termínu všech 14 
účastníků) 

 informaci ředitele TELH Josefa Řezníčka o jednání valné hromady APK LH, která 
proběhla 22. 5. 2013 (pravidla pro nasazování mladých hráčů; systém prodloužení 
v utkáních play off; vybavení kabin videorozhodčích, umožňující určování střelců 
branek a asistencí; kontrola umístění a viditelnosti jmenovek hráčů; centrální úložiště 
videozáznamů pro potřeby trenérů a rozhodčích; rozšíření statistik z utkání ELH)  

 informaci ředitele ELH Josefa Řezníčka o situaci v klubu HC Mountfield 
 informaci předsedy poradního výboru ČSLH Miroslava Šeby o termínech a 

financování turnaje krajských výběrů (roč. 2000) v sezóně 2013/14 
 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
 


