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VV ČSLH schválil: 

 
 přihlášku klubu SK Prostějov 2013 a klubu Young Spartacus za členy ČSLH 
 novelizaci Statutu Krajských výkonných výborů ČSLH (materiál najdete zde) 
 Vnitřní směrnici č. 84, upravující náplň práce sekretáře krajského výkonného výboru 

ČSLH (materiál najdete zde) 

 Vnitřní směrnici č. 83, upravující pravidla pro podávání návrhů na organizaci soutěží 
ČSLH (materiál najdete zde) 

 rozšíření veteránské komise ČSLH o Pavla Richtra, Petra Hubáčka a Marka Malíka 
 žádost klubu Dynamo Pardubice o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů 

extraligy a I. ligy pro hráče Jonáše Velce 
 žádost klubu Mountfield HK o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů 

extraligy a I. ligy pro hráče Ondřeje Trejbala (1999) 
 žádost klubu HK Opava o udělení výjimky z Technických norem soutěží žáků 

v sezóně 2016/17 pro hráče Maxima Vechovského (2005, LSŽ B), Vítězslava Glose 
(2008, LMŽ D), Jakuba Žídka (2008, LMŽ D) a Matěje Weisse (2008, LMŽ D) 

 žádost klubu SK Třebechovice nad Orebem o udělení výjimky z  Technických norem 
soutěží LSŽ a LMŽ v sezóně 2016/17 pro hráče Oto Bohatého (2007), Martina 
Horáka (2007), Tadeáše Dvořáka (2007), Mojmíra Černého (2007) a Jáchyma 
Roupacha (2007) 

 žádost klubu VHK Vsetín o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a 
I. ligy pro hráče Daniela Šlesingera (2006) 

 žádost klubu HC Strakonice o udělení výjimky ke startu hráče Jana Hammerbauera 
(2007) v nižší věkové kategorii 

 žádost o udělení výjimky ke startu hráče Tomáše Marka (2004) v nižší věkové 
kategorii 

 na návrh komise rozhodčích ČSLH na udělení licence II. třídy rozhodčím Akademie 
Tomáši Mickovi a Jakubu Šindelovi 

 návrh rozpočtu ČSLH a společnosti Pro-Hockey Cz. pro rok 2017, předložený 
ekonomicko-marketingovou komisí ČSLH  

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 vzhledem k zápornému stanovisku registračního oddělení žádost klubu HC Nová 
Paka/Jičín o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro 
hráče Patrika Fridricha (1999) 

 žádost klubu KLH Vajgar Jindřichův Hradec o udělení výjimky z  Přestupního řádu 
mimo klubů extraligy a I. ligy pro hráče Tomáše Kubeše (1985) 

 vzhledem ke stanovisku komise mládeže a chybějícím náležitostem žádost klubu HC 
Spartak Žebrák o udělení výjimky ke startu hráče Jakuba Havrlíka (2002) v nižší 
věkové kategorii 

 žádost klubu HK Opava o udělení výjimky z Technických norem soutěží žáků 
v sezóně 2016/17 pro hráče Vincenta Glose (2006) 

 žádost klubu SK Třebechovice nad Orebem o udělení výjimky z Technických norem 
soutěží LSŽ a LMŽ v sezóně 2016/17 pro hráče Samuela Šinkovského (2006) a 
Matyáše Beka (2006) 

 žádost klubu HC Lvi Břeclav o povolení střídavého startu hráčů klubu Junior Capitals 
Vídeň, která je v rozporu s předpisy IIHF 



 žádost o udělení výjimky z Registračního řádu ČSLH pro hráče Michaela Nazada 
(2007) 

 odvolání HC Dukla Jihlava proti rozhodnutí DK ČSLH z 19. 10. 2016, kterým byl hráči 
Tomáši Piglovi uložen trest zastavení činnosti od 14. 19. do 13. 11. 2016  
 

VV ČSLH potvrdil: 

 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu VV ČSLH, věci 
věcí rozšíření počtu hráčů HC Škoda Plzeň hostujících mezi soutěžemi ELSD a LSD 
o Jakuba Procházku (2000) 

 rozhodnutí DK ČSLH z 21. 9. 2016, kterým byla klubu Piráti Chomutov uložena 
finanční pokuta ve výši 8 000 Kč za  porušení povinnosti ustanovení č. 8 a 9 
Technických norem soutěže DHL ELJ  

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu trenéra Josefa Jandače o průběhu a výsledcích Turnaje Karjala 20016 
 výsledek hlasování per rollam ze dne 19. 10. 2016 ve věci odvolání klubu VHK Vsetín 

proti rozhodnutí STK ČSLH ze dne 21. 9. 2016, kterým bylo nařízeno dohrát utkání II. 
ligy ČR mezi Hokej Šumperk 2003 a Valašským hokejovým klubem od času 05:17 a 
stavu 1:0 

 informaci komise rozhodčích o vytvoření Metodického pokynu rozhodčím pro postup 
v případě odvolání rozhodnutí o uložení již signalizovaného trestu 

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


