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VV ČSLH schválil: 
 

 změny Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, související s úpravami věkových 
kategorií (materiál najdete zde) 

 změny Disciplinárního řádu ELH (materiál najdete zde) 
 změny Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a Přestupního řádu mimo klubů 

extraligy a I. ligy (materiály najdete zde a zde) 
 nominační listinu rozhodčích ELH v sezóně 2019/20 (materiál najdete zde) 
 vnitřní směrnici ČSLH č. 110, upravující zpoplatnění mezinárodních transferů 

(materiál najdete zde) 
 vnitřní směrnici ČSLH č. 111, upravující licence rozhodčích (materiál najdete zde) 
 vnitřní směrnici ČSLH č. 112, upravující povinnosti a odměňování rozhodčích 

(materiál najdete zde) 
 vnitřní směrnici ČSLH č. 113, upravující odměny a náhrady delegátů (materiál 

najdete zde) 
 žádost klubu HC Dukla Jihlava, aby mohl být na jeho zimním stadiónu používán místo 

brankových rozhodčích s červeným světlem systém brankového videorozhodčího 
 vzhledem k nesplněním závazkům vůči ČSLH okamžité zastavení přestupů a 

hostování klubu HV Orlová 
 ponechání klubu HC Draci Bílina, který uhradil závazek vůči ČSLH až po stanoveném 

termínu, v soutěži II. liga ČR s tím, že nesplnění povinnosti bylo předáno k řízení 
disciplinární komisi ČSLH 

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

 doplnění realizačního týmu reprezentace U16 o fyzioterapeuty Davida Vrbického a 
Pavla Grosmana 

 model přípravy reprezentace para hokeje na Zimní paralympijské hry 2022 
 přihlášku klubů HC Univerzita Palackého, Enegineers Prague, HC Masaryk 

University, Cavaliers Brno, BO Ostrava, Black Dogs Budweis a Akademici Plzeň za 
členy ČSLH 

 přenechání práv účasti v soutěži II. liga ČR mezi HC Moravské Budějovice 2005 a 
Hockey Club Moravské Budějovice 2019 

 zařazení družstev klubu ECS Dresden do soutěží 4. a 5. tříd, řízených KVV 
Ústeckého kraje  

 žádost klubu SLH Jindřichův Hradec o udělení výjimky z Technických norem soutěže 
LMŽ „D“ (navýšení počtu hráčů ročníku 2009) 

 žádost klubu HC DDM České Budějovice o udělení výjimky z Technických norem 
soutěže LD (navýšení počtu hráčů ročníku 2005) 

 žádost klubu HC Tachov o udělení výjimky z Technických norem soutěže LMŽ „D“ a 
LSŽ „B“ (navýšení počtu hráčů ročníku 2009 a hráčů ročníku 2007) 

 žádost klubu SK Prostějov 1913 o udělení výjimky z Technických norem soutěže LSŽ 
„B“ a LD (navýšení počtu hráčů ročníku 2007 a 2005)  

 žádost klubu HCM Warriors Brno o udělení výjimky z Všeobecných ustanovení pro 
soutěže řízené ČSLH pro trenéra Michala Bartoňka 

 žádost klubu HC Chrudim o udělení výjimky z Všeobecných ustanovení pro soutěže 
řízené ČSLH pro asistenta trenéra Radomíra Brázdu   

 žádost klubu HC Cherokees o udělení výjimky z Technických norem Soutěže žen pro 
Nikolu Vallovou (2007) 



 
VV ČSLH neschválil: 

 
 žádost klubu HC Energie Karlovy Vary o udělení výjimky ze Všeobecných ustanovení 

pro soutěže řízené ČSLH pro trenéra Tomáše Andryse 
 
VV ČSLH potvrdil: 

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

výkonného výboru ČSLH, ve věci přijetí klubu HC Vlci Jablonec za člena ČSLH 
 
VV ČSLH vzal na vědomí: 

 
 informaci ředitele ELH J. Řezníčka o provedené kontrole situačních zpráv 
 informaci o Rozhodčím nálezu pracovního senátu arbitrážní komise ČSLH ve věci 

návrhu klubů HC AZ Havířov 2010, HC ZUBR Přerov a Valašský hokejový klub 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 
 
 


