
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH 
17. 05. 2021 

 
 
VV ČSLH schválil: 
 

▪ návrh hracích systému soutěží řízených ČSLH pro sezónu 2021/22 (materiál najdete 
zde) 

▪ pravidla pro získání licence Akademie ČH od sezóny 2022/23 (materiál najdete zde) 
▪ návrh Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře mistrovství světa 

v ledním hokeji 2021 v České republice mezi Moravskoslezským krajem, Statutárním 
městem Ostrava ČSLH 

▪ udělení certifikátu „Hráčský zprostředkovatel oficiálně registrovaný u ČSLH“ 
subjektům, které splnily požadované podmínky (materiál najdete zde)  

▪ přenechání práva účasti v soutěži II. liga ČR mezi subjekty Orli Znojmo, s r. o., a 
Kometa Group 

▪ přenechání práva účasti v soutěži II. liga ČR mezi subjekty HC Trutnov z. s. a HC 
Letňany z. s. 

▪ návrh klubů soutěže LŽ na vrácení startovného a návrh klubů soutěží žen na vrácení 
startovného za sezónu 2021/22 ve výši 3 000 Kč 

▪ viceprezidenta Petra Břízu jako delegáta ČSLH na valnou hromadu ČUS, která se 
uskuteční 23. 6. 2021 

▪ návrh na personální změnu v komisi mládeže ČSLH (V. Fiala místo J. Bermanna), 
předložený D. Sadilem 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

▪ žádost KVV ČSLH Ústeckého kraje o vrácení finančních prostředků, vynaložených na 
aktivaci v registračním systému ČSLH 

VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

▪ informaci trenéra F. Pešána o průběhu a výsledcích Českých hokejových her 2021 a 
přípravě na mistrovství světa v Rize 

▪ informaci trenéra K. Mlejnka o průběhu a výsledcích mistrovství světa U18 v USA (26. 
4. – 6. 5. 2021) 

▪ informaci o hlasování per rollam z 27. 4. 2021, kterými byly schváleny: 
- návrh Licenčního řádu pro účast v ELH (materiál najdete zde) 
- návrh Licenčního řádu pro účast v I. lize ČR (materiál najdete zde) 
- přihláška do soutěže ELH pro sezónu pro sezónu 2021/22 (materiál najdete zde) 
- přihláška do soutěže I. liga ČR pro sezónu 2021/22 (materiál najdete zde) 
- výše startovného v soutěžích řízených ČSLH pro sezónu 2021/22 (materiál 

najdete zde) 
▪ informaci o rozhodnutí disciplinární komise ELH ve věci hráče Jana Mandáta (HC 

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

https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/priloha-c.-8-2021-05-17-stanoveni-hracich-systemu-soutezi-2021-2022.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/priloha-c.-9-2021-05-17-licencni-pravidla-akademie-ceskeho-hokeje-zmeny-.docx
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/priloha-c.-7-2021-05-17-seznam-certifikace-agenti-cslh.xlsx
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/2021-04-27-licencni-rad-pro-ucast-v-elh-cistopis-.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/2021-04-27-licencni-rad-pro-ucast-v-i.-lize-cistopis-.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/2021-04-27-prihlaska-do-elh-cistopis-.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/2021-04-27-prihlaska-do-i.-ligy-cr-cistopis-.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/priloha-c.-6-2021-05-17-urceni-vyse-startovneho-v-soutezich-rizenych-cslh.pdf

