
 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ 
VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE 

03. 04. 2018 
 

 
VV ČSLH schválil: 

 
 Licenční řád pro účast v TELH (materiál najdete zde) a Licenční řád pro účast v I. lize 

ČR (materiál najdete zde) 
 změny Registračního řádu ČSLH (materiál najdete zde), úpravy Soutěžního a 

disciplinárního řádu ČSLH (materiál najdete zde), úpravy Přestupního řádu ČSLH pro 
kluby extraligy a I. ligy ČR (materiál najdete zde) a Přestupního řádu mimo klubů 
extraligy a I. ligy ČR (materiál najdete zde) 

 Přihlášku do soutěží ČSLH v sezóně 2018/19 (materiál najdete zde) 
 řídící pracovníky soutěží ČSLH v sezóně 2018/19 (materiál najdete zde) 
 rozpis startovného v soutěžích, řízených ČSLH, v sezóně 2018/19 (materiál najdete 

zde)  
 návrh sportovního oddělení na systém mládežnických soutěží v sezóně 2018/19 

(materiál najdete zde) 
 Vnitřní směrnici ČSLH č. 97, upravující trenérské licence (materiál najdete zde) 
 Vnitřní směrnici ČSLH č. 98, upravující dokládání zdravotní způsobilosti hráčů 

(materiál najdete zde) 
 Vnitřní směrnici ČSLH č. 99, upravující povinnosti pořádajícího klubu při zajištění 

zdravotnické služby (materiál najdete zde) 
 specifikaci brankového videostému (materiál najdete zde) 
 Jiřího Fischera jako generálního manažera reprezentace s platností do konce sezóny 

2017/18 
 hlavní trenéry mládežnických reprezentací pro sezónu 2018/19 (U20 – Václav 

Varaďa, U19 – David Bruk, U18 – Alois Hadamczik, U17 – Karel Beran, U16 – Petr 
Haken)  

 systém dotací Akademiím ČSLH a SCM od sezóny 2018/19  
 udělení certifikátu Hráčský zprostředkovatel, oficiálně registrovaný u ČSLH 

subjektům, které splnily požadované podmínky (materiál najdete zde)   
 Projekt a Položkový rozpočet programu I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí 

a mládeže pro rok 2018 
 Miloslava Šebu jako delegáta na 36. valnou hromadu ČSLH 

 
VV ČSLH potvrdil: 
 

 rozhodnutí prezidenta ČSLH, učiněné ve smyslu čl. 2 odst. 6 Statutu výkonného 
výboru ČSLH, ve věci změny systému 2. části soutěže Liga starších žáků A 
(závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky) 
 

VV ČSLH rozhodl: 
 

 aby byla žádost klubu SC Kolín na úpravu č. 220 a 221 Soutěžního a disciplinárního 
řádu ČSLH předložena k vyjádření aktivu klubů II. ligy ČR 

 
VV ČSLH neschválil: 
 

 žádost klubu HC Klášterec nad Ohří o povolení startu družstev zahraničního klubu 
ESV 03 Chemnitz v soutěžích LMŽ, LSŽ a LMD, neboť neobsahovala náležitosti 
podle Vnitřní směrnice ČSLH č. 88 



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


