
INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ĆESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

8. 4. 2015 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 

 přihlášku klubu Sport Most z. s. za člena ČSLH 
 přenechání práv účasti v soutěži ELSD mezi kluby HC Horácká Slavia Třebíč a HC 

Slezan Opava; přenechání práv účasti v soutěži LSD mezi HC Slezan Opava a HC 
Horácká Slavia Třebíč 

 přenechání práv účasti v soutěži ELMD mezi HC Junior Mělník a HC Slovan Ústí nad 
Labem; přenechání práv účasti v soutěži LMD mezi HC Slovan Ústí nad Labem a HC 
Junior Mělník 

 doplněk Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (materiál najdete zde) 
 navazující Vnitřní směrnici ČSLH č. 71, upravující platby odměn za výchovu hráčů 

přestupujících do klubů NHL (materiál najdete zde) 
 neomezený pohyb hráčů mezi mužstvy A a B stejného klubu v soutěžích ELMD a 

LMD v sezóně 2015/16 
 pravidla pro start tzv. overage hráčů v LJ (maximálně 5 hráčů a 1 brankář, který 

nesmí být cizinec) 
 strukturu soutěží LMD a KLD pro sezónu 2015/16 
 formulář přihlášky do soutěže TELH v sezóně 2015/16 (materiál najdete zde) 
 formulář přihlášky do soutěží ČSLH v sezóně 2015/16 (materiál najdete zde) 
 kritéria rozdělení dotace z Programu MŠMT č. IV na provoz a údržbu sportovních 

zařízení pro rok 2015 
 mandát Miloslava Šeby jako zástupce ČSLH na valné hromadě ČUS, která se 

uskuteční 15. 4. 2015  
 
VV ČSLH potvrdil: 

 

 rozhodnutí disciplinární komise ČSLH, kterým byla dne 4. 3. 2015 uložena klubu HC 
Rebel Havlíčkův Brod uložena za nedostavení se k utkání finanční pokuta ve výši 
50 000 Kč 

 
VV ČSLH neschválil: 

 

 žádost klubu PSG Zlín o umožnění startů hráčů narozených v období 1. 9. – 31. 12. 
v nižších věkových kategoriích v žákovských soutěžích 

 
VV ČSLH zamítl: 

 

 odvolání klubu HC Lvi Břeclav proti rozhodnutí disciplinární komise ČSLH, kterým mu 
byla dne 25. 2. 2015 udělena za nedostavení se mužstva k utkání finanční pokuta ve 
výši 12 000 Kč 

 odvolání klubu HC Meteor Třemošná proti rozhodnutí disciplinární komise ČSLH, 
kterým mu byla dne 11. 3. 2015 udělena za nedostavení se mužstva k utkání finanční 
pokuta ve výši 6 000 Kč 

 odvolání klubu HC Meteor Třemošná proti rozhodnutí disciplinární komise ČSLH, 
kterým mu byla dne 11. 3. 2015 udělena za nedostavení se mužstva k utkání finanční 
pokuta ve výši 3 000 Kč 

 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

http://www.cslh.cz/dokument/2021-prestupni_rad_150408_z.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/2034-smernice_71.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/2048-prihlaska_elh_2015-16.pdf
http://www.cslh.cz/dokument/2049-prihlaska_souteze_2015-16.pdf


 složení realizačních týmů reprezentací U15-U20, žen, sledge hokeje a veteránů pro 
sezónu 2015/16 (materiál najdete zde) 

 informaci komise rozhodčích ČSLH o nominaci českých rozhodčích na MS 2015 (P. 
Hodek, V. Šindler, V. Lederer, M. Lhotský, R. Tošenovjan) 

 zprávu trenéra Jakuba Petra o přípravě a nominaci na mistrovství světa U18 (16. – 
26. 4. 2015, Zug a Lucern, Švýcarsko) 

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

http://www.cslh.cz/dokument/2050-realizacni_tymy_2015-16.pdf

