
Společný návrh řešení mezi SLH J. Hradec (HC Střelci) a HC Vajgar 
(Tento společný návrh vznikl na základě telefonických jednání ve dnech 17. a 18.1.2019 a 
schůzky dne 21.1.2019 mezi předsedou výkonného výboru SLH J. Hradec Ing. Vladislavem 
Svobodou a předsedou HC Vajgar z.s. p. Jiřím Zikmundem.)  
 

V současné době HC Vajgar z.s. v kategoriích 2009, 2010, 2011, 2012 eviduje vyjma 
náboru celkem cca 18 malých hokejistů a SLH JH vyjma náboru 142 aktivních registrovaných 
v kategoriích 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

 HC Vajgar za účelem realizace společných tréninků kategorií hráčů r. nar 2009 a ml. 
svolá HC Vajgar schůzku rodičů těchto dotčených kategorií se zástupci SLH J. Hradec 
(HC Střelci), a to předsedou V. Svobodou a šéftrenérem P. Šachlem. Předmětem této 
schůzky bude seznámení s chodem klubu HC Střelci, jak po stránce organizační 
(struktura klubu, stanovy, členství atd.), tak i po stránce sportovní (obsazenost 
soutěží, tréninkový plán, plán na zbytek sezóny 2018/2019, plán soutěží na sezónu 
2019/2020 atd.) a plán a organizace společných tréninků těchto kategorií. 

 V případě zájmu o přestup hráčů HC Vajgar z.s. výše dotčených kategorií do SLH J. 
Hradec (HC Střelci), HC Vajgar z.s. nic nenamítá proti takovému kroku jednotlivých 
hráčů resp. jejich zákonných zástupců, a to k jakémukoliv požadovanému datu. 

 V případě většího počtu přestoupivších hráčů z HC Vajgar z.s. do SLH J. Hradec (HC 
Střelci) se SLH J. Hradec zavazuje učinit takové kroky (hráčská výpomoc u jednotlivých 
kategorií) tak, aby HC Vajgar z.s. důstojně a bez problémů dohrál rozehrané soutěže 
výše uvedených kategorií. 

 Jelikož docházelo k obavám rodičů dětí HC Vajgar, zda skutečně budou jejich děti 
svobodné a volné k jakýmkoliv případným budoucím přestupům z SLH JH, V. Svoboda 
navrhuje možnost uzavření smlouvy mezi zákonnými zástupci dětí (rodič) a SLH JH, ve 
které se SLH JH zříká používání přestupního řádu ČSLH z.s. Aby byla možná výše 
uvedená spolupráce doporučuje V. Svoboda provést přestup k SLH JH do 31.1.2019. 

 Otázka kategorie juniorů zůstává dosud otevřená, jelikož v současné době nebyla 
zaznamenána konkrétní vůle k řešení této kategorie ať již strany hráčů HC Vajgar z.s. 
či jejich zákonných zástupců. SLH JH v případě jednoznačné vůle hráčů a jejich 
zákonných zástupců nevidí jakékoliv zásadní překážky, aby tato kategorie od sezóny 
2019/2020 působila pod SLH J. Hradec. Tato vůle však musí být jednoznačně 
vykonána a vzájemně odsouhlasena ještě před termínem podáním žádostí o dotace 
pro sportovní kluby k městu Jindřichův Hradec na r. 2019. (Pozn. V jarních měsících 
minulého roku jsme působení této kategorie nabídli trenérovi D. Mihulkovi, ten však 
tuto možnost na základě konzultace s rodiči odmítl.) 

 Kategorie mužů. Působení této kategorie pod SLH JH je v zásadě možné, nicméně i 
zde, stejně jako u kategorie juniorů, musí být jednoznačně vykonána vůle působit pod 
SLH JH. Zároveň s tím musí mít SLH JH u této kategorie jednoznačně vyjasněnou jak 
finanční, tak i personální otázku. (Pozn. Působení této kategorie pod SLH JH byla ze 
strany SLH JH nabídnutou již před cca dvěma lety, nicméně toto bylo odmítnuto). I 



zde tato vůle musí být jednoznačně vykonána a vzájemně odsouhlasena ještě před 
termínem podání žádostí o dotace pro sportovní kluby k městu Jindřichův Hradec na 
r. 2019. 

 Jako projev společné vůle vyřešení působení dvou hokejových klubů v Jindřichově 
Hradci se společně dohodl V. Svoboda a J. Zikmund na nové obchodní značce SLH JH, 
a to " HC Střelci od Vajgaru". Případný nový název Spolku ledního hokeje Jindřichův 
Hradec je dle Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích možno 
provést pouze na valné hromadě SLH JH (řádná valná hromada SLH JH je plánovaná 
na červen 2019). Na této valné hromadě v souladu se stanovami SLH JH a výše 
uvedených zákonů je možno provést i rozšíření statutárního orgánu (výkonný výbor) 
a rozhodčí komise o zástupce HC Vajgar, z.s. Na základě dohody mezi V. Svobodou a J. 
Zikmundem o dva zástupce HC Vajgar z.s.  do výkonného výboru a čtyři zástupce do 
rozhodčí komise. 

Vyhotovil na základě společného jednání: 
V. Svoboda 

Odsouhlasil: 
  J. Zikmund 


