
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

2. 5. 2017 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 výsledky soutěží ČSLH za sezónu 2016/17 (materiál najdete zde) 
 výsledky a tabulku TELH v sezóně 2016/17, stejně jako výsledky baráže TELH 

(materiál najdete zde) 
 novelizaci Přílohy č. 1 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (materiál najdete 

zde) 
 změny Vnitřní směrnice č. 79, upravující trenérské licence a kvalifikační předpoklady 

pro působení trenérů v soutěžích řízených ČSLH (materiál najdete zde) 
 změny Vnitřní směrnice č. 80, upravující povinnosti a odměňování soutěží, návrh na 

změnu názvů soutěží a doplnění soutěží sledge hokeje (materiál najdete zde) 
 složení realizačních týmů reprezentací ČR A, ČR U20, ČR U18, ČR U17, ČR U16 a 

ČR U15 pro sezónu 2017/18 (materiál najdete zde)  
 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci o nesplnění rozhodnutí smírčí komise ČSLH ve věci úhrady závazků vůči 
některým hráčům klubu HC Slavia Praha a klubu HC Slavia Praha uložil, aby 
rozhodnutí splnil nejpozději do 6. 6. 2017, v opačném případě bude vůči klubu 
postupováno podle čl. 31, odst. 3 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a 
podle čl. 207 Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH 

 odvolání klubu BK Havlíčkův Brod proti rozhodnutí disciplinární komise ČSLH, kterým 
mu byla 5. 4. 2017 uložena za porušení Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH 
finanční pokuta ve výši 20 000 Kč a rozhodl, že vzhledem k novým skutečnostem 
bude výše finanční pokuty snížena na 5 000 Kč   

 informaci o návrhu memoranda mezi ČSLH, klubem Bílí Tygři Liberec, Čínskou 
hokejovou asociací a klubem HC Kunlun Red Star 

 rezignaci Viktora Ujčíka z funkce člena disciplinární komise ELH a schválil návrh na 
jmenování Libora Procházky členem disciplinární komise ELH 

 informaci o širší nominaci reprezentace České republiky na mistrovství světa v ledním 
hokeji 2017 

 informaci o pozitivních zkušenostech z provozu nového registračního systému na 
KVV ČSLH 

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


