Klubům ledního hokeje

Praha, 28. 8. 2017

Vyhodnocení přestupních řádů v ledním hokeji 2016 - 2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (dále také jako „VV ČSLH“) pověřil na svém jednání
dne 9. 8. 2017 viceprezidenta ČSLH a odpovědného člena VV ČSLH za legislativu Petra Břízu
sestavením pracovní skupiny pro vyhodnocení dvouletého období funkčnosti úprav přestupních
řádů, které přijala Konference ČSLH v červnu 2016.
Rozhodnutím prezidenta ČSLH bylo poté schváleno personální obsazení pracovní skupiny ve složení
Petr Bříza, Martin Urban, Josef Řezníček, Lukáš Kuhajda a Antonín Vansa, posledně jmenovaný
zároveň vykonává funkci tajemníka pracovní skupiny.
Cílem je vyhodnocení této periody v návaznosti na praxi a zároveň zpracování během sezony
2017/2018. Z došlých podnětů z hokejového hnutí tak mohou být vypracovány další návrhy na
úpravy přestupních řádů pro následné jednání VV ČSLH a Konference ČSLH v červnu 2018.
Stejně jako před dvěma lety je problematika výchovného a přestupních řádů v posledních měsících
stále velmi intenzivně diskutována v médiích a celé společnosti. VV ČSLH vnímá jako svou prioritu
opět zajistit správnou procesní přípravu pro následné kvalitní rozhodnutí nejvyššího orgánu našeho
hnutí.
Z tohoto důvodu a vzhledem k provázanosti této problematiky s chodem všech klubů sdružených v
ČSLH si Vás dovoluji se silným apelem požádat, aby se jednotlivé kluby, či jejich zástupci zapojili do
připomínkovacího řízení. Základními dokumenty jsou stávající platné řády ČSLH. Toto řízení
nenahrazuje běžnou praxi před pořádáním konference ČSLH pro vyjadřování se k úpravě stanov a
ostatních řádů. Týká se pouze zmíněné oblasti.
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Dovoluji si Vás tímto požádat, abyste prosím posílali Vaše návrhy a podněty k možné úpravě systému
výchovného a výše odstupného na tuto e-mailovou adresu: vansa@czehockey.cz. Termín pro
zařazení Vašich příspěvků do procesu zpracování je 29. 9. 2017.
S poděkováním za spolupráci zůstávám s pozdravem
Mgr. Petr Bříza v. r.
viceprezident ČSLH

Český svaz ledního hokeje z.s.
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
e-mail: office@czehockey.cz

Tel.: +420 211 158 000
Fax: +420 211 158 031
www.cslh.cz

