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HC Domažlice 
U Zimního stadionu 291 
344 01 Domažlice 

 

V Praze dne 12. 9. 2018 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 

Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“)ve složení Ing. Aleš 

Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír Šindler a Antonín 

Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 6. 9. 2018 zabývala pozdním podáním přihlášky 

k účasti družstva klubu HC Domažlice, se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, reg. č. 

ČSLH 40108 (dále jen „Klub“), v soutěži Regionální liga dorostu (dále jen „Přihláška“), a rozhodla 

 t a k t o : 

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 7. 

Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH se Klubu za nepodání Přihlášky v řídícím orgánem soutěže 

stanoveném termínu ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých). 

O d ů v o d n ě n í 

Výkonný výbor ČSLH dne 13. 7. 2018 hlasováním per rollam rozhodl ve věci žádosti Klubu o dodatečné 

zařazení družstva Klubu do soutěže RLD tak, že schválil dodatečné zařazení družstva Klubu do RLD 

v sezóně 2018-2019, přičemž současně svým rozhodnutím pověřil DK ČSLH, aby v souladu s čl. 516 

písm. d) SDŘ zahájila s Klubem disciplinární řízení ve věci nepředložení přihlášky v řídícím orgánem 

soutěže stanoveném termínu. 

Zkoumáním listinných důkazů DK ČSLH shledala, že Klub dne 29. 6. 2018 písemně požádal výkonný 

výbor ČSLH o dodatečné zařazení družstva Klubu do RLD v sezóně 2018-2019. Svou pozdně podanou 

žádost Klub odůvodnil tím, že jeho nedopatřením nebyla dne 18. 5. 2018 společně s přihláškami do Ligy 

starších žáků „B“ a Ligy mladších žáků „D“ odeslána sekretáři plzeňského krajského výkonného výboru 

ČSLH Přihláška, která dle tvrzení Klubu sice byla vyplněna a řádně podepsána statutárním zástupcem 

Klubu, nebyla ovšem omylem vložena do příslušné odesílací obálky spolu se shora uvedenými 

přihláškami. Klub dne 28. 6. 2018, kdy se prostřednictvím zprávy elektronické pošty dozvěděl o 

rozlosování soutěže RLD, kde družstvo Klubu nebylo uvedeno, kontaktoval obratem úsek řízení soutěží 

ČSLH a Přihlášku podal spolu s žádostí o dodatečné zařazení družstva Klubu do RLD v sezóně 2018-

2019. Klub dále ve svém písemném podání uvedl, že si je plně vědom svého pochybení a je připraven 



 

 

nést přiměřenou sankci spojenou s projednáním žádosti a dodatečným zařazením družstva Klubu do 

RLD v sezóně 2018-2019. 

Ve věci uvedené DK ČSLH dospěla k závěru, že podání přihlášky k účasti družstva klubu do příslušné 

soutěže organizované a řízené ČSLH je základní podmínkou účasti družstva klubu v takové soutěži, a 

to v souladu s čl. 203 písm. c) SDŘ. Tím, že Klub Přihlášku ve stanoveném termínu nepodal, a na tomto 

místě nelze než konstatovat, že nelze shledat žádné polehčující okolnosti, porušil tuto stanovenou 

povinnost.  

Na základě těchto skutečností rozhodla DK ČSLH tak, že se Klub porušením povinnosti stanovené čl. 

203 písm. c) SDŘ dopustil naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B 

bodu 7. SDŘ, a že se Klubu za nepodání Přihlášky v řídícím orgánem soutěže stanoveném termínu 

ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých). 

Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,-Kč za disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na účet 

ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 12. 10. 2018 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení 

ČSLH, a to e-mailem na adresu musilova@czehockey.cz. 

 

P o u č e n í : 

 

Proti tomuto rozhodnutí DK ČSLH lze dle čl. 612 až 620 SDŘ podat odvolání k výkonnému výboru 

ČSLH. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení tohoto 

rozhodnutí. 

 

 

 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda DK ČSLH 


