
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

7. 3. 2016 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 

 výsledky a konečnou tabulku základní části TELH v sezóně 2015/16  
 pravidla pro povolení startu hráče v nižší věkové kategorii (souhlas rodičů a 

mateřského klubu, vyjádření obvodního a sportovního lékaře, vyjádření lékařské 
komise ČSLH, souhlas klubů v soutěži, souhlas řídícího orgánu soutěže, souhlas VV 
ČSLH) s tím, že výjimky budou udělovány hráčům maximálně o jeden rok starším 

 přihlášku klubů HCH Cheb a SKMB Boskovice za členy ČSLH 
 návrh Pražského KVV ČSLH na ukončení členství klubů COMET Praha, HC Křídla 

Letňany, HC Taurus Praha, HC Buldoci Smíchov, Suchdol Sabres Praha, HC Spei 
výfuky Praha a HC Cormorán Praha v ČSLH z důvodu dlouhodobé nečinnosti 

 systém žákovských soutěží pro sezónu 2015/16, který zůstává stejný jako v sezóně 
2015/16 

 účast klubu Jungadler Mannheim v žákovské lize v sezóně 2016/17 
 návrh na navýšení příspěvků pro KVV ČSLH podle počtu řízených soutěží a 

programů VTM 
 prodloužení smlouvy mezi společnostmi BPA sport marketing a.s. a PRO-

HOCKEY.Cz a.s.  
 pravidla pro předkládání návrhů na změny a doplňky stanov a řádů ČSLH při 

konferenci ČSLH (materiál najdete zde) 
 mandát k účasti na valné hromadě ČUS viceprezidentovi ČSLH Miloslavu Šebovi 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 návrh na úpravu technických norem DHL extraligy juniorů pro sezónu 2016/17 
 
VV ČSLH poděkoval: 
 

 dívčímu týmu České republiky za příkladnou reprezentaci na Zimní olympiádě dětí a 
mládeže 2016 v Lillehammeru 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 hlasování per rollam, kterým bylo dne 23. 3. 2016 schváleno, že soutěž II. liga ČR 
bude v sezóně 2015/16 nesestupová, pravidla pro postup zůstávají nedotčena a od 
sezóny 2016/17 proběhne reorganizace soutěže s větším uplatněním regionálního 
principu 

 informaci, že předsedou návrhové komise Síně slávy českého hokeje byl zvolen 
Bohuslav Ebermann a místopředsedou Milan Nový 

 informaci viceprezidenta ČSLH Petra Břízy o přípravě semináře k problematice 
úpravy výchovného pro kluby mimo extraligu a I. ligu ČR 

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


