
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH 

10. 4. 2019 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 změny a úpravy Soutěžního disciplinárního řádu ČSLH (materiál najdete zde), 

Registračního řádu ČSLH (materiál najdete zde), Přestupního řádu pro kluby extraligy 
a I. ligy (materiál najdete zde) a Přestupního řádu mimo kluby extraligy a I. ligy 
(materiál najdete zde) 

 přihlášky do soutěží ČSLH pro sezónu 2019/20 (materiál najdete zde) 
 strukturu juniorských soutěží pro sezónu 2019/20 – juniorská liga akademií, extraliga 

juniorů a liga juniorů; právo účasti v juniorské lize akademií mají kluby se statutem 
Akademie ČH, kluby, jejichž dospělá mužstva jsou účastníky TELH a klub EC 
RedBull Salzburg 

 rozhodnutí, že počet účastníků extraligy juniorů se pro sezónu 2019/20 sníží z 24 na 
14 a vítěz soutěže získá právo účasti v juniorské lize akademií 

 návrh na zařazení klubu HCM Warriors Brno do soutěže extraliga dorostu v souladu 
s č. 212, písm. a) SDŘ 

 návrh systému soutěží věkových kategorií 1. – 5. tříd pro sezónu 2019/20 a 
termínovou listinu žáků a VTM pro sezónu 2019/20 (materiál najdete zde 

 odstranění bodu č. 3 písm. b) z přihlášky do žákovských soutěží (ligy A, B, C a D) 
 přihlášku HC Young-Talents Klub za člena ČSLH 
 žádost klubu HC Motor České Budějovice o udělení výjimky ke stratu hráče Erika 

Šeby v soutěži extraliga dorostu 
 vzhledem k neuhrazení závazů vůči ČSLH návrh na zastavení přestupu a hostování 

klubu SK HC Draci Bílina 
 udělení certifikátu „Hráčský zprostředkovatel, oficiálně registrovaný u ČSLH“ 

subjektům, které splnily požadované podmínky (materiál najdete zde) 
 jmenování Pavla Smažila ředitelem soutěže extraliga juniorů 
 jmenování Miloslava Šeby delegátem ČSLH na 37. valnou hromadu ČUS 

 
VV ČSLH neschválil: 

 
 odvolání klubu HC AZ Havířov 1910 proti rozhodnutí DK ČSLH ze dne 13. 3. 2019, 

kterým mu byla za porušení SDŘ uložena finanční pokuta ve výši 15 000 Kč 
 odvolání klubu HC Bobři Valašské Meziříčí proti rozhodnutí DK ČSLH ze dne 13. 3. 

2019, kterým mu byla za porušení SDŘ uložena finanční pokuta ve výši 10 000 Kč 
 odvolání klubu LHK Jestřábi Prostějov proti rozhodnutí DK ČSLH ze dne 15. 3. 2019, 

kterým mu byla za porušení SDŘ uložena finanční pokuta ve výši 5 000 Kč 
 
VV ČSLH vzal na vědomí: 

 
 informaci o návrhu klubů HC AZ Havířov 2010, HC Zubr Přerov a Valašský hokejový 

klub na zahájení arbitrážního řízení ve věci rozhodnutí VV ČSLH ze dne 14. 2. 2019 
a 21. 3. 2019 

 informaci o zájmu čínského olympijského týmu stát se v sezóně 2019/20 účastníkem 
II. ligy ČR 

 informaci o návštěvě Petra Hakena v klubech HC AZ Havířov 2010, HC Olomouc, HC 
Zubr Přerov a Valašský hokejový klub (žádost o udělení statutu Akademie ČH) 

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


