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VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

18. 2. 2016 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 Vnitřní směrnici ČSLH č. 77, upravující trenérské licence (materiál najdete zde) 
 úpravu Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (materiál nejdete zde) 
 návrhy jednacího a volebního řádu Konference ČSLH (materiály najdete zde) 
 společný návrh TMK, KM, PV a SO ČSLH na podobu soutěží LMD, LSD, ELMD, 

ELSD a ELJ pro sezónu 2016/17 s tím, že o podobě žákovských soutěží bude 
jednáno na březnovém zasedání VV ČSLH 

 udělení statutu Akademie ČSLH klubu BK Mladá Boleslav od 1. 5. 2016¨ 
 návrhy komise rozhodčích ČSLH na zařazení Jiřího Ondráčka do akce IIHF a na 

udělení licence I. třídy Filipu Vrbovi, zařazenému do programu Akademie rozhodčích  
 
VV ČSLH neschválil: 
 

 žádosti klubů IHC Písek a HCM Warrior Brno o udělení výjimky z Přestupního řádu 
mimo klubů extraligy a I. ligy, neboť byly předloženy po skončení přestupního období 

 
VV ČSLH potvrdil: 

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

výboru ČSLH, ve věci výjimky ze Soutěžního a disciplinárního řádu pro hráčku Ivanu 
Černou (1994), start za HC Stadion Litoměřice v LSD 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH, ve věci výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro 
hráče Adama Vonáška (2001), Radka Uhlíře (2000) a Dominika Sellnera (2001), 
přestup do HC Rytíři Vlašim 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH, ve věci výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro 
hráče Hugo Haase (2001), hostování v HC Opava 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 hlasování per rollam, kterým bylo dne 3. 2. 2016 schváleno složení realizačního týmu 
reprezentace České republiky pro Světový pohár 2016 – generální manažer Martin 
Ručinský, trenér Josef Jandač, asistenti trenéra Jiří Kalous, Václav Prospal a 
Jaroslav Špaček, asistent trenéra/konzultant Vladimír Vůjtek, scout/konzultant Jiří 
Fischer, asistent generálního manažera Milan Hnilička, trenér brankářů Petr Jaroš, 
videokouč Denis Havel, lékaři Dušan Singer a Tomáš Vyskočil, fyzioterapeuti Pavel 
Kolář, Radovan Sakaláš a Michal Truc, masér a kustod Zdeněk Šmíd, masér Petr 
Ondráček, media manažer Zdeněk Zikmund 

 žádost pí. Uhrové o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy 
s tím, že kritéria a podmínky pro udělení podobných výjimek budou projednána na 
příštím zasedání VV ČSLH  

 žádost Pardubického KVV ČSLH o podporu při kandidatuře na pořadatelství ZODM 
2018 

 informaci viceprezidenta ČSLH Petra Břízy o činnosti skupiny, připravující návrhy na 
úpravy přestupních řádů ČSLH 

 návrh tzv. pilotního programu jedné ze skupin žákovské ligy 5. – 8. tříd s tím, že před 
zaujetím konečného stanoviska musí být návrh předložen k vyjádření příslušným 
komisím ČSLH 



 žádost klubů II. ligy ČR o úpravu systému soutěže (zrušení nadstavbové části o 
udržení) s tím, že bude projednána per rollam, až bude žádost doložena písemným 
souhlasem všech klubů, kterých se úprava týká  

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


