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6. 3. 2017 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 konečnou tabulku základní části Tipsport ELH v sezóně 2016/17 
 jmenování Filipa Pešána hlavním trenérem reprezentace České republiky U20 
 úpravu čl. 209 Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (materiál najdete zde) 
 úpravu Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH v sezóně 2017/18 pro soutěž 

Tipsport ELH (v utkání Tipsport ELH může za družstvo nastoupit maximálně 21 hráčů 
a to následovně: 2 brankáři, 19 hráčů do pole, přičemž z toho maximálně 18 hráčů do 
pole může být ve věku 20 let a starší (tj. v sezóně 2017-2018 ročník narození 1997 a 
starší) s tím, že do těchto 18 hráčů do pole se započítávají též všichni mladší hráči, 
kteří nesplňují veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky) 

 úpravu Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH v sezóně 2017/18 pro soutěž WSM 
liga (v sezónách 2017-2018, 2018-2019 a 2019-2020 se ze soutěže nesestupuje, 
soutěž bude do sezóny 2020-2021 vč. rozšiřována vždy o vítěze II. ligy ČR, který 
současně splní podmínky k účasti v soutěži ve smyslu Licenčního řádu pro účast v I. 
lize ledního hokeje; zároveň se od sezóny 2017-2018 stanovují výjimky z čl. 318 SDŘ 
následovně; v utkání WSM ligy může za družstvo v sezóně 2017-2018 do 10. 12. 
2017 včetně nastoupit maximálně 20 hráčů a to následovně: 2 brankáři, 18 hráčů do 
pole, přičemž z toho maximálně 17 hráčů do pole může být ve věku 20 let a starší (tj. 
v sezóně 2017-2018 ročník narození 1997 a starší) s tím, že do těchto 17 hráčů do 
pole se započítávají též všichni mladší hráči, kteří nesplňují veškeré podmínky ke 
startu za reprezentaci České republiky; v utkání WSM ligy může za družstvo v sezóně 
2017-2018 od 11. 12. 2017 nastoupit maximálně 21 hráčů a to následovně: 2 
brankáři, 19 hráčů do pole, přičemž z toho maximálně 18 hráčů do pole může být ve 
věku 20 let a starší (tj. v sezóně 2017-2018 ročník narození 1997 a starší) s tím, že 
do těchto 18 hráčů do pole se započítávají též všichni mladší hráči, kteří nesplňují 
veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky) 

 úpravu Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH v sezóně 2017/18 pro soutěže DHL 
extraliga juniorů (v sezóně 2017-2018 v soutěži nastupují hráči ročníku narození 
1998 a 1999, povolen je start třem hráčům ročníku narození 1997), Liga juniorů (v 
sezóně 2017-2018 nebude soutěž ČSLH organizována), Krajská liga juniorů (v 
sezóně 2017-2018 nebude soutěž ČSLH organizována), NOEN extraliga staršího 
dorostu (v sezóně 2017-2018 v soutěži nastupují hráči ročníku narození 2000 a 2001, 
právo účasti v soutěži získává rozhodnutím VV ČSLH klub EC Red Bull Salzburg, 
soutěž bude mít 25 účastníků, družstva na posledních dvou místech sestupují, do 
soutěže postoupí vítězné družstvo ze soutěže Liga staršího dorostu), Liga staršího 
dorostu (v sezóně 2017-2018 v soutěži nastupují hráči ročníku narození 1999, 2000 a 
2001, právo účasti v soutěži mají všechna družstva, která přihlásí družstvo dané 
věkové kategorie, vítěz získává právo účasti v soutěži NOEN Extraliga staršího 
dorostu), Krajská liga dorostu (v sezóně 2017-2018 nebude soutěž ČSLH 
organizována), ELIOD extraliga mladšího dorostu (v sezóně 2017-2018 se stanovují 
hrací dny soutěže na čtvrtek a sobotu) a ELIOD liga mladšího dorostu (v sezóně 
2017-2018 v soutěži nastupují hráči ročníku narození 2002 a 2003, právo účasti 
v soutěži mají všechna družstva, která přihlásí družstvo dané věkové kategorie, dvě 
vítězná družstva získávají právo účasti v soutěži ELIOD Extraliga mladšího dorostu) 

 návrh na změnu soutěže Liga žen v sezóně 2017/16 (materiál najdete zde) 
 za realizátory programu I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže pro 

rok 2017 v hlavním městě kluby HC Hvězda Praha, HC Kobra Praha, HC Letci 
Letňany, HC Slavia Praha, HC Sparta Praha a HC Slavoj Zbraslav 



 návrh nominační listy rozhodčích pro play-off ELH v sezóně 2016/17 (materiál 
najdete zde)  

 přijetí HW Club Karlovy Vary za člena ČSLH 
 město Plzeň jako pořadatele MČR krajských výběrů pro rok 2019 a  město Ostrava 

jako pořadatele MČR krajských výběrů pro rok 2021 
 
VV ČSLH neschválil: 
 

 návrh, aby soutěž WSM liga byla v sezóně 2016/17 nesestupová  
 žádost klubů HC Technika Brno a KLH Vajgar Jindřichův Hradec o zrušení skupiny o 

udržení v soutěži II. liga ČR 
 návrh na udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro hráče 

Ondřeje Janíčka (2002)   
 

VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí DK ELH ze dne 19. 1. 2017, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí předsedy 
DK ELH ze dne 15. 1. 2017 ve věci udělení finanční pokuty hráči Petru Vampolovi 
(BK Mladá Boleslav) 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněná ve smyslu čl. 6 Statutu výkonného výboru 
ČSLH, ve věci udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy pro 
hráče Michala Hoťku (1999), Davida Turečku (2001), Erika Zajíce (2003), Matěje 
Kotlána (2005) a Vojtěcha Čermáka (2006) 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné ve smyslu čl. 6 Statutu výkonného výboru 
ČSLH, ve věci udělení výjimky ve věci startu v nižší věkové kategorii pro hráče 
Adama Malečka (2002) 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné ve smyslu čl. 6 Statutu výkonného výboru 
ČSLH, kterým nebylo vyhověno žádosti o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo 
kluby extraligy a I. ligy pro hráče Petra Burdu (2005), Jana Dolejše (2005) a Jana 
Schejbala (2005) 

 
VV ČSLH rozhodl: 
 

 že klub KLH Vajgar Jindřichův Hradec nebude přes 3 kontumovaná utkání vyloučen 
za soutěže II. liga ČR 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci o výkonech a výsledcích reprezentace na Švédských hokejových hrách 
2017 

 informaci, že klubu LHK Jestřábi Prostějov byla pro opakované nedostatečné 
zajištění výkonu pořadatelské služby uložena DK ČSLH finanční pokuta ve výši 
50 000 Kč 

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


