
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

4. 4. 2014 
 

VV ČSLH schválil: 
 

 Licenční řád pro účast v ELH v sezóně 2014/15 včetně příloh (materiál najdete zde) 
 Přihlášku pro účast v ELH v sezóně 2014/15 (materiál najdete zde) 
 Licenční řád pro účast v I. lize ČR v sezóně 2014/15 včetně příloh (materiál najdete 

zde) 
 úpravu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy ČR (materiál najdete zde) 
 úpravu Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ČR (materiál najdete zde) 
 úpravu Registračního řádu ČSLH (materiál najdete zde) 
 úpravu Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (materiál najdete zde) 
 termín pro podání přihlášek do všech soutěží s výjimkou TELH a žákovských lig 

v sezóně 2014/15 na 30. 5. 2014; termín pro podání přihlášek do žákovských lig 
v sezóně 2014/15 na 25. 5. 2014 
 

 návrh na rozdělení plateb za rozhodčí I. ligy ČR ve dvou splátkách – 50 % do 31. 8. 
2014, 50 % do 30. 11. 2014 

 
 realizační tým reprezentace České republiky do konce sezóny 2013/14 ve složení 

trenér Vladimír Růžička, generální manažer Slavomír Lener, asistenti trenéra Ondřej 
Weissmann a Jaroslav Špaček, trenér brankářů Martin Prusek, videokouč Jan 
Procházka, manažer Martin Loukota, lékař Tomáš Vyskočil, fyzioterapeuti Pavel Kolář 
a Michal Truc, hospodáři a maséři Zdeněk Šmíd a Petr Ondráček (pro mistrovství 
světa rovněž Jaroslav Kugler), tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund  

 kooptaci Vladimíra Růžičky do reprezentační a MUDr. Tomáše Vyskočila do lékařské 
komise ČSLH 
  

 účast Miroslava Šeby jako zástupce ČSLH na valné hromadě ČUS, která se koná 
26. 4. 2014 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci Slavomíra Lenera o programu mládežnických reprezentací, především 
reprezentace U18 před mistrovstvím světa ve Finsku 

 informaci Slavomíra Lenera o výsledcích play off ELJ a ELSD 
 informaci Karla Jankoviče o výsledcích sledge hokejistů na Paralympijských hrách 

v Soči 2014 a reprezentačního týmu žen U18 na mistrovství světa v Budapešti 2014; 
výkonný výbor poděkoval oběma výběrům a jejich realizačním týmům za příkladnou 
reprezentaci 

 informaci Pavla Halase o trestech a pokutách uložených rozhodčím, semináři 
rozhodčích při Mládežnickém mistrovství ČR a přípravách semináře pro talentované 
rozhodčí 

 informaci Petra Břízy o činnosti brankářské komise, kempech a připravované letní 
brankářské škole 

 informace ze zasedání komise mládeže (25. 2. 2014, 18. 3. 2014) a poradního 
výboru ČSLH (26. 3. 2014)  

 
VV ČSLH uložil: 
 

 rozeslat klubům dvě varianty herního systému ELJ v sezóně 2014/15 se žádostí, aby 
se k nim do 11. 4. 2014 vyjádřily (materiál najdete zde) 

 

http://cslh.cz/dokument/1569-licencni_rad_elh_140404.pdf
http://cslh.cz/dokument/1598-prihlaska_elh_2014-15.pdf
http://cslh.cz/dokument/1599-licencni_rad_1-liga_140404.pdf
http://cslh.cz/dokument/1577-prestupni_rad_140404_z.pdf
http://cslh.cz/dokument/1579-prestupni_rad_mimo_140404_z.pdf
http://cslh.cz/dokument/1581-registracni_rad_140404_z.pdf
http://cslh.cz/dokument/1583-soutezni_disciplinarni_rad_140404_z.pdf
http://cslh.cz/dokument/1600-elj_varianta_2014-15.pdf


VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu SC Kolín o udělení výjimky pro hráče Karla Nedbala (1995) v baráži o 
I.  ligu ČR, protože hráč neměl odehráno požadovaných 50 % utkání za příslušné 
mužstvo 

 nedatované odvolání hráče Jakuba Pekárka (KLH Jindřichův Hradec) proti rozhodnutí 
DK ČSLH ze dne 19. 3. 2014, kterým mu byl uložen trest zastavení činnosti do 
30. 10. 2014 včetně za napadení rozhodčích a nesportovní chování   

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


