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VV ČSLH schválil: 
 

 kumulovaný výsledek hospodaření ČSLH a společnosti PRO-HOCKE.Cz, s. r. o., 
který skončil ziskem ve výši 13,6 miliónu Kč  

 návrh změn Stanov, které budou předloženy Konferenci ČSLH 
 návrh HC Energie Karlovy Vary na úpravu Přestupního řádu mimo klubů extraligy a 

I. ligy, který bude předložen Konferenci ČSLH  
 rozhodnutí, na základě kterého bude v sezóně 2014/15 sestupovat z I. ligy ČR jeden 

tým, který nahradí jeden postupující z II. ligy ČR 
 rozhodnutí, na základě kterého bude od sezóny 2014/15 ve všech mládežnických 

soutěžích řízených výkonným výborem ČSLH – s výjimkou baráže mezi ELJ a LJ – 
uplatňován princip přímého postupu a sestupu 

 přenechání práv účasti v soutěži LJ mezi Královští Lvi Hradec Králové a. s. (IČ 
25936808) a Mountfield HK a. s. (IČ 01916441) 

 přihlášku klubu HC Rytíři Vlašim ke členství v ČSLH 
 žádosti klubů Piráti Chomutov, HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a SC Kolín o 

zařazení do LMD v sezóně 2014/15, protože splňují požadovaná kritéria 
 žádost klubu TJ Bílí Tygři Liberec o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů 

extraligy a I. ligy ČR v kategorii hráčů ve věku 12 let 
 žádost klubu HCM Warrior Brno o jeho zařazení do soutěží LSD a LJ v sezóně 

204/15 
 žádost klubu HC Slavoj Zbraslav o zvýšení počtu hostujících hráčů, ročníky 2001-

2002  
 žádost klubu Jungadler Mannheim o zařazení do žákovské ligy SŽA a MŽC v sezóně 

2014/14 s tím, že povinností zahraničního klubu je respektovat všechny předpisy 
ČSLH týkající se příslušných soutěží 

 kritéria pro rozdělování prostředků z dotačního programu IV včetně komise, která 
bude mít uvedenou oblast na starosti (M. Šeba, K. Jankovič, M. Vacke, J. Brabenec) 

 směrnici, upravující povinnosti pořádajícího klubu při zajištění zdravotnické služby 
(materiál najdete zde) 

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSL, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH ve věci přenechání práv účasti v soutěži I. liga ČR mezi CBH2013 a. s. 
(IČ 27596338) a HC České Budějovice, spolek (14499061) 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 přihlášku klubu HC Technika Brno a. s. ke členství v ČSLH, protože nesplňovala 
předepsané náležitosti 

 žádost klubu TJ Spartak Vlašim o převod hráčů do nově vzniklého klubu HC Rytíři 
Vlašim, protože nesplňovala podmínky vyplývající z platných Stanov a řádů ČSLH 

 žádost klubu HC Uničov o schválení hostování či přestupu jeho hráčů do LHK 
Jestřábi Prostějov 

 návrh na umisťování záznamů všech utkání ELJ a ELSD na server ČSLH, což 
neumožňují zásadní technické a administrativní důvody  

 
 
 
 

http://www.cslh.cz/dokument/1649-smernice_cslh_65.pdf


VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu o průběhu a výsledcích mistrovství světa IIHF 2014 v Minsku, na kterém 
obsadila česká reprezentace čtvrté místo 

 informaci, že přihlášku do ELH v sezóně 2014/14 podaly ve stanoveném termínu 
všechny kluby, které si účast zajistily sportovní cestou 

 zprávy předsedů odborných komisí a dozorčí rady ČSLH 
 informace vedoucího sportovního oddělení ČSLH S. Lenera o projektu regionálních 

trenérů, projektu Sportovní hry do škol a přípravných kempech mládežnických 
reprezentací 

 
VV ČSLH uložil: 
 

 rozeslat všem hokejovým subjektům informaci o změnách Pravidel ledního hokeje, 
upravujících vyznačení modrých čar a velikost pásem kluziště  

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


