
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

13. 4. 2017 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 změny Registračního řádu ČSLH (materiál najdete zde) 
 změny Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy (materiál najdete zde) 
 změny Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (materiál najdete zde) 
 Vnitřní směrnici č. 86, upravující odměny členů orgánů ČSLH (materiál najdete zde) 
 Licenční řád pro účast v ELH pro sezónu 2017/18 (materiál najdete zde) a Přihlášku 

pro účast v ELH v sezóně 2017/18 (materiál najdete zde) 
 schválil Přihlášku k účasti v soutěži ČSLH pro sezónu 2017/18 (materiál najdete zde)  
 žádost klubu HC Vliv Břeclav o prodloužení souhlasu se startem družstev mladšího a 

staršího dorostu v soutěžích Rakouské hokejové federace pro sezónu 2017/18 
 vzhledem ke splnění požadovaných podmínek přijetí klubů HC Motor České 

Budějovice a HC Plzeň 1929 do systému Akademií ČSLH s platností od 1. 5. 2017 
s tím, že jejich financování bude zahájeno 1. 9. 2017 

 návrh ekonomické komise na navýšení cestovného z 3,50 Kč/km na 5,00 Kč/km 
 termín dalšího Týdne hokeje na 18. – 24. 9. 2017    

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 odvolání klubu LHK Jestřábi Prostějov a potvrdil rozhodnutí disciplinární komise 
ČSLH z 2. 3. 2017, kterým byla klubu uložena za nezajištění povinností pořadatelské 
služby při utkání LHK Jestřábi Prostějov a HC Zubr Přerov (17. 2. 2017) finanční 
pokuta ve výši 50 000 Kč   

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci o neuhrazení závazků HC Slavia Praha vůči některým hráčům a rozhodl, že 
klub je povinen splnit uvedené závazky nejpozději do 28. 4. 2017, v opačném případě 
bude VV ČSLH postupovat podle čl. 31, odst. 3 Přestupního řádu pro kluby extraligy 
a I. Ligy a podle čl.207 Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH 

 výsledek hlasování per rollam ze 7. 3. 2017, kterým bylo rozhodnuto, že 1) krajská 
liga juniorů nebude v sezóně 2017/18 ČSLH organizována, 2) v lize staršího dorostu 
nastoupí v sezóně 2017/18 hráči ročníků 1999, 2000 a 2001, přičemž právo účasti 
mají všechny přihlášené kluby a vítěz získá právo účasti v ELSD, 3) v lize mladšího 
dorostu nastoupí v sezóně 2017/18 hráči ročníků 2002 a 2003, přičemž vítěz získá 
právo účasti v ELMD 

 žádost klubu HC Letci Letňany o rozšíření soutěže II. liga ČR s tím, že v sezóně 
2017/18 bude soutěž hrána s 30 účastníky, kteří si právo účasti vybojovali, a 
v případě uvolnění práva účasti v soutěži bude VV ČSLH postupovat podle 
příslušného ustanovení Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH 

 žádost SZLH, aby finále slovenské extraligy řídili rozhodčí z TELH s tím, že žádosti 
nebylo možné v plném rozsahu vyhovět 

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


