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VV ČSLH schválil: 

 

 přihlášku klubu BK Zubři Bystrice nad Pernštejnem, spolek, za člena ČSLH 
 přenechání práv účasti v soutěži II. liga ČR mezi kluby CSK Technika Hokej Brno a 

HC Technika Brno 
 přenechání práv účasti v soutěži Liga ledního hokeje žen mezi kluby HC Plzeň 1929 

a HC Tachov 
 žádost VSK Technika Hokej Brno o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů 

extraligy a I. ligy ČR pro Jonáše Stehlíka  
 žádost klubu H Milevsko 2010 o udělení výjimky z technických norem soutěže LMŽ 

pro hráče Davida Baušku, Lukáše Čunáta, Dominika Fáberu, Šimona Klímu, Šimona 
Kořánka, Matěje Prokopa, Adama Slámu a Bohuslava Vrzala (vesměs ročník 2006)  

 žádost HC Litoměřice o udělení výjimky z Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. 
ligy ČR pro Martinu Maškovou (1997) a Lucii Povovou (1972) 

 žádost klubu HC PZ Kladno o udělení výjimky z technických norem soutěže LMŽ pro 
Matěje Tuláčka (2007) 

 žádost klubu HC Rebel Havlíčkův Brod o rozložení finančních závazků za transfery 
hráčů v dohodnutých splátkách 

 návrh aktivu klubů DHL ELJ, aby byla mužstva povinna nastoupit k utkáním soutěže 
ve složení 1-2 brankáři a 10-18 hráčů 

 systém soutěže II. liga ČR pro sezónu 2015/6 s tím, že v souladu s čl. 212, odst. a) 
SDŘ ČSLH zůstávají účastníky soutěže HC Klatovy a SK Karviná 

 systém soutěže LSŽ (ročníky 2002-2003) a LMŽ (ročníky 2004-2005) pro sezónu 
2015/16 (materiál najdete zde) 

 návrh, aby uvolněná místa v soutěži LJ byla v souladu s čl. 2112 SDŘ ČSLH 
obsazena kluby HC Krkonoše a SK Karviná 

 výsledek hospodaření ČSLH a PRO-HOCKEY Cz., s. r. o. za rok 2014 ve výši 33,4 
milionu Kč před zdaněním 

 reprezentační komisi ČSLH pro sezónu 2015/16 ve složení Slavomír Lener, Pavel 
Arnošt, David Bruk, Petr Haken, Jakub Petr, Robert Reichel, Radek Tóth a Jiří Vozák 

 zařazení rozhodčích M. Fraňa a V. Pešiny do výměnného programu IIHF a návrh 
seznamu rozhodčích CHL, předložený komisí rozhodčích ČSLH 

 seznam kandidátů k zařazení do programu Akademie rozhodčích ČSLH 
 úpravy odměn rozhodčích v soutěžích ČSLH a delegátů v celostátních soutěžích 
 jmenování Vladimír Šindlera do funkce manažera rozhodčích ČSLH  

 
VV ČSLH potvrdil: 

 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH Tomáše Krále učiněné ve smyslu čl. 2, odst. 6 Statutu 
VV ČSLH ve věci přenechání práv účasti v soutěži LJ mezi SK HC Baník Most, o. s. a 
Sport Most, z. s.  

 
VV ČSLH pověřil: 

 

 prezidenta ČSLH Tomáše Krále, aby v souvislosti s obsazením funkce trenéra 
reprezentace České republiky oslovil Vladimíra Vůjtka  

 
VV ČSLH rozhodl: 

 

http://cslh.cz/dokument/2088-lsz_lmz_2015-16_system.pdf


 že pokud SLH Jindřichův Hradec uhradí za část hráčů KLH Vajgar Jindřichův Hradec 
výchovné, ponížené o sezónu, kdy se mateřský klub na jejich přípravě nepodílel, 
schválí vzhledem k trvajícím problémům a nedohodě klubů převod jejich registrací i 
bez souhlasu klubu mateřského 

 že prostředky vybrané na pokutách uložených v disciplinárním řízení v soutěži TELH 
zůstanou v rozpočtu soutěže pro sezónu 2015/16 

 termín řádné volební konference ČSLH na 18. 6. 2016 
 
VV ČSLH neschválil: 

 

 přihlášku LOGICPRIM s. r. o. ke členství ČSLH vzhledem k tomu, že nebyla 
doporučena KVV ČSLH a subjekt se nepřihlásil jako hokejový klub se zájmem i účast 
v soutěžích ČSLH 

 návrh, aby bylo v I. lize Č možné nastupovat pouze na základě seznamu hráčů, nikoli 
na základě registračních průkazů 

 návrh, aby byla mezi I. a II. ligou ČR zavedena baráž 
 žádost klubu Sport Most z. s. o zařazení jeho družstva do LMD 
 žádost klubu Piráti Chomutov o přeřazení jeho mužstev SŽ B v soutěži LSŽ a MŽ D 

v soutěži LMŽ do jiné skupiny 
 
VV ČSLH vzal na vědomí: 
 

 informaci Slavomíra Lenera o pozvání českého klubu na 5. ročník turnaje Junior 
World Cup 2015 

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


