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Klubům ČSLH 
------------------------- 
 
V Praze dne 10. 4. 2020 
 
 
Věc: Informace o rozhodnutí výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje 

z.s. o organizaci soutěží 2020-2021 
 
Vážení, 
 
výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „VV ČSLH“) 
v návaznosti na rozhodnutí VV ČSLH ze dne 12. 3. 2020 a následné rozhodnutí 
prezidenta Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) ve smyslu čl. 2 
odst. 6. Statutu výkonného výboru ČSLH ze dne 12. 3. 2020, jimiž byla zrušena 
všechna zbývající utkání všech soutěží řízených a organizovaných ČSLH v sezóně 
2019-2020, rozhodl dne 10. 4. 2020 hlasováním per rollam při respektování 
sportovních hledisek a zájmu klubů usilujících o postup do vyšší soutěže ve věci 
organizace soutěží řízených a organizovaných ČSLH pro sezónu 2020-2021 tak, že 
vedle klubů, které získaly právo účasti v níže uvedených soutěžích pro sezónu 2020-
2021 dle čl. 208 soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH umístěním v předcházejícím 
ročníku té které soutěže, získávají právo účasti též kluby, které v odehraných částech 
příslušných, z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 předčasně ukončených, 
nižších soutěží dosáhly nejlepších sportovních výsledků z těch klubů, které ke dni 
12. 3. 2020 zůstaly ve hře o postup do vyšší soutěže, a u kterých lze tedy konstatovat 
splnění následujících podmínek: 

- družstvo příslušného klubu bylo ke dni 12. 3. 2020 ve hře o postup do vyšší 
soutěže (tj. nebylo vyřazeno v žádném z předcházejících kol play-off), a 
zároveň z družstev, která byla ke dni 12. 3. 2020 ve hře o postup do vyšší 
soutěže, dosáhlo nejvyššího pořadí v části soutěže bezprostředně 
předcházející vyřazovací části (tzv. play-off) té které soutěže, resp. u soutěží, 
kde nebyla vyřazovací část (tzv. play-off) rozpisem stanovena, dosáhlo 
nejvyššího pořadí v části soutěže bezprostředně předcházející té části 
soutěže, v níž se měli systémem každý s každým utkat vítězové jednotlivých 
skupin o postup do vyšší soutěže nebo o účast v baráži o účast v této vyšší 
soutěži, a současně 

- byla kompletně odehrána část příslušné soutěže bezprostředně 
předcházející vyřazovací části této soutěže (tzv. play-off), resp. u soutěží, 
kde nebyla vyřazovací část (tzv. play-off) rozpisem stanovena, byla odehrána 
kompletně část soutěže bezprostředně předcházející té části soutěže, v níž 
se měli systémem každý s každým utkat vítězové jednotlivých skupin o 
postup do vyšší soutěže nebo o účast v baráži o účast v této vyšší soutěži. 

Ve smyslu shora uvedeného se tak pro sezónu 2020-2021 přiznává: 



a) právo účasti v soutěži I. liga ČR klubům DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 
80906, SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, a Stadion Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, 

b) právo účasti v soutěži II. liga ČR klubům HHK Velké Meziříčí, reg. č. 71406, HC 
Stadion Cheb, reg. č. ČSLH 40201, HC Lední medvědi Pelhřimov, reg. č. 30411, 
HC Rakovník, reg. č. ČSLH 21203, HC TNP Praha, reg. č. ČSLH 20906, HC Tygři 
Klášterec nad Ohří, reg. č. ČSLH 50304, HC Stavební stroje Jičín, reg. č. ČSLH 
50506, Stadion Nový Bydžov, reg. č. ČSLH 60204, Slovan Morav.Třebová, reg. č. 
ČSLH 60902, HC Frýdek-Místek, reg. č. ČSLH 80201, 

c) právo účasti v soutěži Juniorská liga akademií klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. 
ČSLH 80906, 

s tím, že (i) takto přiznané právo účasti v soutěži nemůže příslušný klub v sezóně 
2020-2021 přenechat v souladu s čl. 211 soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH 
jinému klubu a že (ii) pokud takto přiznaného práva účasti v soutěži klub nevyužije, 
zůstává mu v příslušné věkové kategorii zachováno právo účasti v té soutěži, jíž se 
účastnil v sezóně 2019-2020. 
 
Pro vyloučení veškerých pochybností tak ve vztahu k jednotlivým soutěžím řízeným a 
organizovaným ČSLH platí, že: 

• z I. ligy ČR nesestupuje v souladu se systémem soutěže platným pro sezónu 
2019-2020 nikdo, právo účasti se z II. ligy ČR přiznává klubům DRACI PARS 
ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, a Stadion 
Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, 

• z II. ligy ČR nesestupuje v souladu se systémem soutěže platným pro sezónu 
2019-2020 nikdo, právo účasti se z nejvyšších krajských soutěží seniorů 
přiznává klubům HHK Velké Meziříčí, reg. č. 71406, HC Stadion Cheb, reg. č. 
ČSLH 40201, HC Lední medvědi Pelhřimov, reg. č. 30411, HC Rakovník, reg. 
č. ČSLH 21203, HC TNP Praha, reg. č. ČSLH 20906, HC Tygři Klášterec nad 
Ohří, reg. č. ČSLH 50304, HC Stavební stroje Jičín, reg. č. ČSLH 50506, 
Stadion Nový Bydžov, reg. č. ČSLH 60204, Slovan Morav.Třebová, reg. č. 
ČSLH 60902, HC Frýdek-Místek, reg. č. ČSLH 80201, 

• z juniorské ligy akademií v souladu se systémem soutěže platným pro sezónu 
2019-2020 a současně z důvodu, že dne 4. 9. 2019 ČSLH obdržel usnesení 
Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2019 ukládající ČSLH povinnost odložit 
termín prvního kola a všech následujících kol všech částí nejvyšší dlouhodobé 
mistrovské soutěže v ledním hokeji ve věkové kategorii hráčů narozených od 
1. 1. 2000 do 31. 12. 2002, organizované ČSLH v sezoně 2019 – 2020 pod 
označením „juniorská liga akademií“ (dále také jako „Usnesení“), přičemž 
Vrchní soud v Praze rozhodl dne 3. 1. 2020 o odvolání ČSLH proti Usnesení 
tak, že se Usnesení potvrzuje, nesestupuje nikdo, právo účasti se z Extraligy 
juniorů přiznává klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, 

• z extraligy juniorů se právo účasti v juniorské lize akademií přiznává klubu HC 
AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, z extraligy juniorů sestupuje na základě 
výsledků dosažených v sezóně 2019-2020 klub SKLH Žďár n. Sázavou, do 
extraligy juniorů z důvodu, že v soutěži liga juniorů nebyla kompletně odehrána 
část soutěže bezprostředně předcházející té části soutěže, v níž se měli 
systémem každý s každým utkat vítězové jednotlivých skupin o postup do vyšší 
soutěže, nepostupuje nikdo, 



• z extraligy dorostu s ohledem na nedohranou část, která měla určit sestupující 
kluby v sezóně 2019-2020, nesestupuje nikdo, do extraligy dorostu z důvodu, 
že v soutěži liga dorostu nebyla kompletně odehrána část soutěže 
bezprostředně předcházející té části soutěže, v níž se měli systémem každý 
s každým utkat vítězové jednotlivých skupin o účast v baráži o účast v extralize 
dorostu, nepostupuje nikdo. 

 
Herní systémy jednotlivých soutěží budou oddělením řízení soutěží ČSLH zpracovány 
na základě podaných přihlášek do jednotlivých soutěží organizovaných a řízených 
ČSLH po datu 22. 5. 2020, tj. po termínu pro podání přihlášek, přičemž následně bude 
VV ČSLH předložen ke schválení návrh herních systémů jednotlivých soutěží a 
systémů sestupů a postupů z/do jednotlivých soutěží ČSLH tak, aby počet účastníků 
níže uvedených soutěží v souladu s plánem schváleným VV ČSLH dne 19. 12. 2019 
v sezóně 2021-2022 činil: 

• I. liga ČR - 16 účastníků, 

• II. liga ČR - 28 účastníků, 

• Juniorská liga akademií - 16 účastníků, 

• Extraliga juniorů - 14 účastníků, 

• Extraliga dorostu - 24 účastníků. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. 
 
 
 
 
Antonín Vansa 
ředitel oddělení řízení soutěží ČSLH 


