
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

9. 8. 2017 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 návrh Vnitřní směrnice ČSLH č. 92, upravující zpoplatnění mezinárodních transferů 

(materiál najdete zde) 
 úpravu Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ČR (materiál najdete zde) 
 doplněný návrh složení realizačních týmů mužských a ženských reprezentací, 

veteránské reprezentace a reprezentace sledge hokeje pro sezónu 2017/18 (materiál 
najdete zde) 

 návrh komise rozhodčích na licence rozhodčích IIHF a nominace rozhodčích CHL pro 
sezónu 2017/18 (materiál najdete zde) 

 návrh komise rozhodčích na úpravu odměn hlavních rozhodčích v soutěži I. liga ČR 
vzhledem k přechodu na systém 4 rozhodčích 

 návrh složení Komise ženského hokeje ČSLH 
 návrh na jmenování Martina Stehna členem komise mládeže ČSLH 
 návrh kandidátů na uvedení do Síně slávy IIHF v roce 2018 
 návrh přelosování, úpravy systému a technických norem soutěže II. liga ČR 

(vzhledem k odstoupení klubu HC Orlová) 
 přihlášku klubu HC Vlci Český Těšín z.s. za člena ČSLH 
 žádost klubu Hokej Kladno s.r.o. o udělení výjimky z technických norem soutěže LMŽ 

D pro hráče Jakuba Borkovce (2008), Eliáše Hausnera (2008), Filipa Hlavsu (2008), 
Antonína Honischa (2008) a Davida Mahovského (2008) 

 žádost klubů HC Strakonice z.s., HC Wikov Hronov z.s. a HC Děčín z.s. o udělení 
výjimky z technických norem soutěže LSŽ s tím, že počet startujících hráčů může být 
navýšen maximálně o pět hráčů v utkání 

 žádost klubu HK Lomnice nad Popelkou o udělení výjimky z technických norem 
soutěže LMŽ D 

 žádost klubu ESC Jonsdorf o umožnění účasti v ženských soutěžích ČSLH v sezóně 
2017/18  

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH, ve věci přenechání práva účasti v soutěži RLMD mezi subjekty HC 
Wikov Hronov a Mountfield HK 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci o přípravě kandidatury na pořadatelství MS IIHF v roce 2023 
 informaci J. Řezníčka o výsledku schůzky, které se v rámci řízení před smírčí komisí 

ČSLH zúčastnil hráč M. Vondrka a zástupci klubu Piráti Chomutov 
 informaci o výsledku hlasování per rollam, kterým byla odsouhlasena všeobecná 

ustanovení, systém soutěží a technické normy Rozpisu soutěží ČSLH 2017/18 
 informaci o výsledku hlasování per rollam, kterým byla klubu VKH Vsetín prominuta 

pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení Licenčního řádu (nepředložení Situační 
zprávy ve stanovené lhůtě) s tím, že dořešením přestupku byla pověřena DK ČSLH 

 rozhodnutí DK ČSLH, kterým byla klubu VHK Vsetín uložena za porušení Licenčního 
řádu pokuta ve výši 20 000 Kč 

 informaci o rozhodnutí, kterým byl klub LHK Jestřábi Prostějov vyzván k úhradě 
závazků vůči trenérům mládežnických družstev  

 



VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu HC Warrior Brno o udělení výjimky z technických norem soutěže ELSD 
a navýšení počtu startujících cizinců 

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


