
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

11. 12. 2013 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 přihlášku klubu JUVENTAS, o. s., o přijetí za člena ČSLH  
 

 žádost klubu HCM Jaroměř, o. s., o povolení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů 
extraligy a I. ligy pro hráče Tomáše Hladíka (1995) a Jana Dvořáka (1996), splňující 
předepsané náležitosti 

 žádost klubu HC Slavoj Český Krumlov o povolení výjimky z technických norem 
soutěže Liga starších žáků pro hráče Ondřeje Gabrišku (2003) a Jakuba Korytara 
(2003), splňující předepsané náležitosti 
 

 návrh na doplnění a rozšíření nominační listiny rozhodčích ELH s tím, že 
zpracováním návrhu byl pověřen předseda komise rozhodčích Pavel Halas  
 

 návrh komise sledge hokeje na ukončení smluvního vztahu s Českou sledge 
hokejovou asociací s tím, že vyčleněné finanční prostředky budou v poměrné výši 
zasílání přímo sledge hokejovým klubům 

 
 návrh na umožnění platby cestovného a součinnosti převodem na bankovní účty 

 
 návrh programu konference ČSLH, která se uskuteční 14. 6. 2014, včetně způsobu 

hlasování (materiály najdete zde a zde) 
 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH učiněné ve smyslu čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro 
hráčku Terezu Vanišovou (1996); hostování z IHC Písek do HC Strakonice 

 rozhodnutí, kterým byla podle čl. 5, odst. 7 Registračního řádu ČSLH zrušena 
registrace hráče Patrika Keprty 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 odvolání VHK Vsetín s. r. o. proti rozhodnutí disciplinární komise ČSLH ze dne 6. 11. 
2013 (finanční pokuta za vhazování předmětů na ledovou plochu v utkání Valašský 
hokejový klub – HC RT Torax Poruba z 30. 10. 2013), které neobsahovalo 
předepsané náležitosti  

 žádost Richarda Běhuly o schválení přestupu či hostování z klubu VHK Vsetín do 
klubu HC Bílí Tygři Liberec, která nesplňuje předepsané náležitosti 

 návrh klubu HC Energie Karlovy Vary na úpravu Přestupního řádu mimo klubů 
extraligy a I. ligy s tím, že může být uplatněn jako připomínka před konferencí ČSLH 
v červnu 2014 

 žádost KVV ČSLH Libereckého kraje na úpravu směrnice ČSLH o cestovních 
náhradách pro členy KVV ČSLH Libereckého kraje 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci trenéra A. Hadamczika o inspekční cestě v zámoří, nominaci na Channel 
One Cup 2013 a přípravách nominace na zimní olympijské hry 2014 v Soči 

 informaci trenéra M. Přerosta o přípravách reprezentace U20 na mistrovství světa 
juniorů v Malmö (26. 12. 2013 – 5. 1. 2014) 

http://www.cslh.cz/dokument/1466-konference_2014_program.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/1465-konference_2014_hlasovani.pdf


 informaci vedoucího sportovního úseku S. Lenera o výsledcích juniorských výběrů na 
mezinárodních turnajích 

 zprávu ředitele ELH J. Řezníčka o činnosti disciplinární komise ELH a statistikách 
mladých hráčů v první polovině soutěže 

 zprávu o vzniku České asociace hokejistů, o. s., a návrhu memoranda o vzájemné 
spolupráci 

 žádost komise rozhodčích o navýšení jejího rozpočtu pro delegáty v nižších 
soutěžích s tím, že žádost bude řešena v rámci rozpočtu pro rok 2014  

 zprávy předsedů odborných komisí, sportovního oddělení a dozorčí rady ČSLH 
 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
 


