
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

29. 01. 2018 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 návrh programu jednání konference ČSLH, která se uskuteční 23. 6. 2018 (materiál 

najdete zde) 
 návrh jednacího řádu konference ČSLH, která se uskuteční 23. 6. 2018 (materiál  
 návrh na mimosoudní vyrovnání v rámci konkurzního řízení se společností Teleaxis 

Praha a.s. 
 najdete zde) 
 návrh na uvolnění přestupů klubu HK Králův Dvůr potom, co klub doložil splnění 

závazů vůči hokejovým subjektům 
 žádost klubu HC Nymburský Lev o udělení výjimky z Technických norem soutěže LMŽ 

a navýšení počtu hráčů ročníku 2008   
 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí DK ČSLH ze dne 13. 12. 2017, kterým byla klubu HC Most uložena za 
vystoupení ze soutěže finanční pokuta ve výši 80 000 Kč, a zamítl odvolání klubu HC 
Most v předmětné záležitosti 

 rozhodnutí DK ČSLH ze dne 05. 01. 2018, kterým byla klubu BK Havlíčkův Brod 
uložena finanční pokuta ve výši 6 000 Kč, a zamítl odvolání klubu BK Havlíčkův Brod 
v předmětné záležitosti 

 rozhodnutí DK ČSLH ze dne 10. 01. 2018, kterým byla klubu HC Motor České 
Budějovice uložena finanční pokuta ve výši 10 000 Kč, a zamítl odvolání klubu HC 
Motor České Budějovice v předmětné záležitosti 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci sportovního oddělení o nejvíce podporovaných variantách úprav 
v mládežnických soutěžích (1) bez zásadních změn, s úpravami pouze ve struktuře a 
počtech týmů, 2) zavedení 9. tříd, 3) dvouročníková extraliga dorostu a tříročníková 
extraliga juniorů) přičemž je doporučil k dalšímu projednání na úrovni Akademií ČSLH 
a APK LH 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu Slavoj Velké Popovice o udělení výjimky z Technických norem soutěže 
LMŽ a povolení startu hráče Lukáše Kohoutka ve vyšší věkové kategorii 

 žádost otce hráče Jakuba Lichtaga (HC Dynamo Pardubice) o udělení výjimky 
z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy 

 žádost klubu Slavoj Velké Popovice o udělení výjimky pro hráče Josefa Tomáše 
v krajské lize přípravek s tím, že uvedené rozhodnutí mu nepřísluší a žádost náleží 
k projednání KVV ČSLH Středočeského kraje 

 
VV ČSLH uložil: 
 

 zpracovat návrh rozpočtu mistrovství světa ve sledge hokeji 2019 včetně návrhu 
subjektů, které by se podílely na jeho financování 
 

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


