
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

2. 6. 2016 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 

 složení realizačních týmů reprezentačních mužstev pro sezónu 2016/17 (materiál 
najdete zde) 

 návrhy na úpravy Stanov ČSLH, Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a 
Přestupního řádu mimo kluby extraligy a I. ligy, které budou předloženy konferenci 
ČSLH (materiály najdete zde) 

 návrh doplnění Vnitřní směrnice ČSLH č. 77, upravující trenérské licence (materiál 
najdete zde) 

 návrh aktivu klubů II. ligy na systém soutěže v sezóně 2016/17 (3 skupiny s 10, 10 a 
10 resp. 11 účastníky) 

 hospodářský výsledek ČSLH a dceřiné společnosti PRO-HOCKEY Cz., s. r. o., za rok 
2015, předložený ekonomicko-marketingovou komisí a dozorčí radou ČSLH 

 hospodářský výsledek Nadačního fondu Ivana Hlinky za rok 2015 
 přihlášku klubů HC Hvězda Kladno z. s., HC Spartak Žebrák z. s. a TJ Sokol Planá 

nad Lužnicí za členy ČSLH 
 vyšší odměn rozhodčích pro sezónu 2016/17 s tím, že sazebníky pro další sezóny 

jsou platné při míře inflace do 0,5 % a v případě, že míra inflace tuto hodnotu 
překročí, budou aktualizovány (materiál najdete zde)  

 navýšení rozpočtu na projekt Regionálních trenérů v sezóně 2016/17  
 účast družstev Akademií ČSLH v kategorii ELSD na turnaji Red Bull Salzburg 
 žádost klubu HC Lvi Břeclav z. s. o prodloužení souhlasu se startem mužstvem 

mladšího a staršího dorostu v rakouských soutěžích pro sezónu 2016/17 
 
VV ČSLH neschválil: 
 

 přihlášku klubu HC Wolves Český Těšín za člena ČSLH, neboť neobsahovala 
požadované náležitosti 

 na základě stanoviska komise mládeže žádost klubu HC Draci Bílina o zařazení do 
ligy starších žáků A a ligy mladších žáků C a D v sezóně 2016/17 

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné v souladu s čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH, ve věci změny termínu podání přihlášek do soutěže II. liga ČR na 23. 
5. 2016 

 
VV ČSLH poděkoval: 
 

 trenéru Vladimíru Vůjtkovi za vedení národního mužstva v sezóně 2015/16 
 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 zprávu trenéra Vladimíra Vůjtka o nominaci, průběhu a výsledcích mistrovství světa 
v ledním hokeji 2016 

 zprávu trenéra Roberta Reichla a o nominaci, průběhu a výsledcích mistrovství světa 
v ledním hokeji U18 2016 

 zprávu o přidělení pořadatelství MS žen U18 v roce 2017 (Zlín, Přerov) a zvolení 
Petra Břízy členem Rady IIHF 



 informaci J. Řezníčka o podání přihlášek do Tipsport extraligy pro sezónu 2016/17 
 
Materiál má informativní charakter. Plné znění najdete v oficiálních dokumentech ČSLH. 


