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Klubům ledního hokeje 
----------------------------------- 
 
 
 
V Praze dne 11. 4. 2019 
 
 
Věc: Průvodní dopis k přihláškám do soutěží Českého svazu ledního hokeje 
z.s. v sezóně 2019-2020 
 
Vážení, 
 
dovoluji si Vám touto cestou zaslat informace a v příloze též příslušné dokumenty 
nezbytné k podání přihlášky družstva klubu do té které soutěže řízené a organizované 
Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“). 
 
 
1/ Přihláška do soutěže 
 
Řádně vyplněná přihláška do soutěže spolu s přílohami, jsou-li tyto vyžadovány, musí 
být klubem doručena do sídla ČSLH na adrese Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 
00 Praha 9, a to nejpozději do 31. 5. 2019. Doručením se rozumí, že ČSLH ve 
stanovené lhůtě přihlášku obdrží, nepostačuje, je-li tato v uvedené lhůtě podána 
k poštovní přepravě apod. Je současně na tomto místě nezbytné uvést, že nedoručení 
přihlášky ve stanovené lhůtě může mít za následek nezařazení družstva příslušného 
klubu do té které soutěže. Z rozhodnutí výkonného výboru ČSLH je dále stanoveno, 
že kluby podávající přihlášku do soutěže II. liga seniorů tímto podáním přihlášky 
garantují, že nemají žádné dluhy vůči hokejovým subjektům specifikovaným v čl. 207 
odst. 2. soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále jen „SDŘ“) s tím, že vyjde-li 
následně najevo, že klub takové dluhy v době podání přihlášky měl, může mít tato 
skutečnost za následek nezařazení družstva příslušného klubu do soutěže, nebo jeho 
vyloučení z účasti v soutěži. 
 
Z rozhodnutí výkonného výboru se stanovují v níže uvedených soutěžích hrací dny 
jednotlivých utkání následovně: 

- II. liga seniorů - středa, sobota, ev. pondělí, 

- Juniorská liga akademií - čtvrtek, příp. pátek a sobota, ve všední dny nejdříve 
od 15:00 hodin, o víkendu a ve státní svátky nejdříve od 12:00 hodin, 

- Extraliga juniorů - pátek a neděle, ve všední dny nejdříve od 15:00 hodin, o 
víkendu a ve státní svátky nejdříve od 12:00 hodin, 

- Extraliga dorostu - pátek a sobota, ve všední dny nejdříve od 15:00 hodin, o 
víkendu a ve státní svátky nejdříve od 12:00 hodin. 



 
2/ Prohlášení dle čl. 204 odst. 3. SDŘ 
 
V případech vymezených čl. 204 odst. 2. SDŘ, tedy podává-li přihlášku do soutěže 
subjekt, jemuž nebylo ze strany ČSLH přiděleno registrační číslo, je takový subjekt 
povinen doložit řádně vyplněné prohlášení dle čl. 204 odst. 3. SDŘ. V opačném 
případě nebude podání přihlášky do té které soutěže akceptováno. 
 
 
3/ Startovné 
 
Výše startovného je stanovena VV ČSLH s tím, že startovné musí být uhrazeno na 
bankovní účet ČSLH č.: 90718453/0300 vedený u Československé obchodní banky, 
a.s., nebo hotovostní platbou na pokladně ČSLH nejpozději do 31. 5. 2019. Úhradou 
startovného se rozumí, že příslušná částka startovného bude nejpozději poslední den 
stanovené lhůty připsána ve prospěch shora uvedeného účtu ČSLH, nebo uhrazena 
hotovostní platbou na pokladně ČSLH, nepostačuje, je-li v uvedené lhůtě příslušná 
částka odepsána z bankovního účtu plátce apod. Kopii dokladu o zaplacení 
startovného je každý klub povinen přiložit k té které přihlášce družstva klubu do 
příslušné soutěže. 
 
 
4/ Právo účasti v soutěžích 
 

- juniorská liga akademií - právo účasti pro sezónu 2019-2020 mají ve smyslu 
rozhodnutí VV ČSLH kluby HC Oceláři Třinec, reg. č. ČSLH 80203, HC Sparta 
Praha, reg. č. ČSLH 10701, HC Plzeň 1929, reg. č. ČSLH 40504, Piráti 
Chomutov, reg. č. ČSLH 50302, Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 50502, HC 
VÍTKOVICE RIDERA, reg. č. ČSLH 80702, HC Slavia Praha, reg. č. ČSLH 
11001, HC DYNAMO PARDUBICE, reg. č. ČSLH 60602, HC Litvínov, reg. č. 
ČSLH 50801, HC Kometa Group o.s., reg. č. ČSLH 70202, HC Energie K. Vary, 
reg. č. ČSLH 40303, PSG Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, HC Motor České 
Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, Mountfield HK, a.s., reg. č. ČSLH 60208, BK 
Mladá Boleslav, reg. č. ČSLH 20704, Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301, HC 
Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703 a EC Red 
Bull Salzburg; 

- extraliga juniorů - právo účasti pro sezónu 2019-2020 mají v návaznosti na 
výše uvedené ve smyslu čl. 208 SDŘ, čl. 212 písm. a) SDŘ (snížení počtu 
sestupujících) a čl. 212 písm. b) SDŘ (zvýšení počtu postupujících) kluby 
Valašský hokejový klub, reg. č. ČSLH 81008, HC AZ Havířov 2010, reg. č. 
ČSLH 80608, HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, BK Havlíčkův Brod, reg. 
č. ČSLH 60102, SKLH Žďár n. Sázavou, reg. č. ČSLH 71424, HC Slovan Ústí 
n. Labem, reg. č. ČSLH 51001, IHC Písek, reg. č. ČSLH 30507, HCM Warriors 
Brno, reg. č. ČSLH 70221, HC Litomyšl, reg. č. ČSLH 60901, HC DYNAMO 
PARDUBICE, reg. č. ČSLH 60602 (“B“ družstvo), HK MD Šumperk, reg. č. 
ČSLH 80903, HK Kralupy n. Vltavou, reg. č. ČSLH 20608, HC RT Torax Poruba, 
reg. č. ČSLH 80711, a HC Kobra Praha, reg. č. ČSLH 10401; 

- extraliga dorostu - kromě klubů, které získaly právo účasti v soutěži extraliga 
dorostu pro sezónu 2019-2020 ve smyslu čl. 208 SDŘ, se v souladu s čl. 212 



písm. a) SDŘ (snížení počtu sestupujících) zařazuje do této soutěže též 
družstvo klubu HCM Warriors Brno, reg. č. ČSLH 70221. 

 
Tím není dotčeno právo účasti v ostatních soutěžích ČSLH. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Antonín Vansa 
ředitel oddělení řízení soutěží ČSLH 


