
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH 

13. 6. 2019 
 

 
VV ČSLH schválil: 
 

 realizační týmy reprezentací mužů, žen, para hokeje a veteránského hokeje pro 
sezónu 2019/20 včetně počtu jejich členů (materiál najdete zde a zde) 

 návrh nového složení trenérské komise ČSLH, předložený jejím předsedou 
Bedřichem Ščerbanem  

 návrh Vnitřní směrnice ČSLH č. 109, upravující trenérské licence (materiál najdete 
zde) 

 návrh Vnitřní směrnice ČSLH č. 107, upravující Pravidla ledního hokeje v soutěžích 
2. – 4. tříd (materiál najdete zde) 

 návrh Vnitřní směrnice ČSLH č. 108, upravující povinnosti pořádajícího klubu při 
zajištění zdravotnické služby (materiál najdete zde) 

 návrh na zrušení Vnitřních směrnic ČSLH č. 19 (Poskytování příspěvku na stravování 
pro zaměstnance ČSLH), č. 44 (Ochrana osobních údajů v ČSLH) a č. 84 (Náplň 
práce sekretáře KVV ČSLH) pro jejich nadbytečnost 

 návrh, aby v kategoriích seniorů mohli v sezóně 2019/20 nastupovat i hráči, kteří 
dosáhli nebo dosáhnou v roce 2019 šestnácti let  

 zařazení klubu EC Red Bull Salzburg do soutěže JLA 
 žádost o zařazení polských reprezentačních mužstev U16 a U18 do soutěží LD a LJ  
 přenechání práva účasti v soutěži II. liga ČR mezi HC Letňany a HC Příbram 
 přenechání práva účasti v soutěži ELJ mezi HC Dynamo Pardubice a HC Chrudim 
 přihlášku klubu IHC Rebels Polička z.s. za člena ČSLH 
 přihlášku klubu HC Moravské Budějovice 2019 s.r.o. za člena ČSLH 
 přihlášku klubu HC Mystery Kouřim z.s. za člena ČSLH 
 žádost klubu HC Hlinsko o udělení výjimky z Technických norem soutěže LSŽ B 
 žádost klubu HC Strakonice o udělení výjimky z Technických norem soutěže LD s 

omezením  
 žádost klubu Slovan Moravská Třebová o udělení výjimky z Technických norem 

soutěže LJ s omezením 
 žádost klubu Ice Dragons Telč o udělení výjimky z Technických norem soutěží LMŽ D 

a LSŽ B 
  

VV ČSLH neschválil: 

 
 zavedení tzv. volného pohybu 5+1 v soutěžích LSŽ B a LMŽ D Karlovarského a 

Ústeckého kraje s tím, že současně doporučil zkrácení minimální doby hostování 
v kategoriích starších a mladších žáků ze 30 na 14 dní 

 žádost klubů Moravskoslezského kraje, aby soutěž 4. tříd byla do 31. 12. 2019 hrána 
klasickým způsobem s tím, že od 1. 1. 2020 by byla hrána na celé hřiště a aby soutěž 
5. tříd byla hrána na 3x20 minut čistého času 

 vzhledem k chybějícímu souhlasu KVV ČSLH žádost klubu EAC Junior Capitals o 
zařazení do soutěží ČSLH v kategoriích U8 – U13 

 
VV ČSLH potvrdil: 

 
 rozhodnutí prezidenta ČSLH Tomáše Krále, učiněné v souladu s čl. 2, odst. 6 Statutu 

výkonného výboru ČSLH, ve věci zařazení klubu PZ Kladno do soutěže ELD 
 



VV ČSLH vzal na vědomí: 

 
 výsledek hlasování per rollam ze dne 28. 5. 2019, kterým byli schválení trenéři a 

manažeři výběrů VTM U15 – ČR U19 
 výsledek hlasování per rollam ze dne 10. 6. 2019, kterým byl schválen realizační tým 

reprezentace U20 
 hodnocení výkonu a výsledků reprezentace na mistrovství světa na Slovensku, 

přednesené trenérem Milošem Říhou 
 informaci o průběhu a výsledcích mistrovství světa v para hokeji v Ostravě, 

přednesenou Jiřím Břízou a Jiřím Šindlerem 
 informaci ředitele TELH o řešení neuhrazených závazků v klubu Piráti Chomutov 

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


