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HC Orlová 
Na Stuchlíkovci 982 
735 14 Orlová - Lutyně 
 
 
V Praze dne 4. 10. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin 
Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 26. 9. 2018 
zabývala nedodržením ustanovení technických norem soutěže II. liga ČR ze strany 
klubu HC Orlová, se sídlem Na Stuchlíkovci 982, 735 14 Orlová - Lutyně, reg. č. ČSLH 
80305 (dále jen „Klub“), k němuž došlo v souvislosti s konáním utkání II. ligy ČR 
hraného dne 15. 9. 2018 v Hodoníně mezi družstvem klubu SHK Hodonín, reg. č. 
ČSLH 70602, a družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), 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 Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
také jen jako „SDŘ“) se Klubu za nedodržení ustanovení technických norem soutěže 
II. liga ČR ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.000,-Kč 
(slovy: dva tisíce korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR bylo zjištěno, že družstvo Klubu k Utkání 
nenastoupilo v předepsané barevné variantě svých dresů, přičemž tato skutečnost 
byla rozhodčím Utkání p. Vojtěchem Králem popsána následujícím způsobem: 
„Domácí tým si musel před zápasem převléknout dresy, hostující tým přijel s tmavou 
sadou dresů.“ 
 
V dané věci DK ČSLH konstatovala, že čl. 8 technických norem soutěže II. liga ČR mj. 
stanovuje, že „v první polovině 1. části soutěže domácí družstvo nastupuje k utkání 
v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých, ve druhé polovině 1. části 
soutěže opačně.“ Za nastalé situace nelze než konstatovat, že bylo povinností 
družstva Klubu dostavit se ke konání Utkání v předepsané světlé sadě dresů, přičemž 
současně lze považovat za šťastnou souhru okolností, že družstvo klubu SHK 
Hodonín, reg. č. ČSLH 70602, v den konání Utkání disponovalo též druhou sadou 
dresů (např. že tedy tato sada dresů nebyla na případném šití reklamních ploch, či na 
vyprání), která zajistila dostatečně rozlišení hráčů družstev obou zúčastněných klubů. 
 



V souladu se shora popsaným dospěla DK ČSLH k jednomyslnému závěru, že Klub 
porušil povinnost jemu stanovenou čl. 8 technických norem soutěže II. liga ČR, a 
rozhodla v posuzovaném případě tak, že se Klub dopustil disciplinárního provinění dle 
Přílohy č. 2 části B bodu 7. SDŘ, za což se Klubu s přihlédnutím k polehčující 
okolnosti, že tohoto druhu provinění se v probíhající sezóně 2018-2019 dopustil 
v prvním případě, ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 
2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 
 
Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. 
symbol 42, do 4. 11. 2018 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení finanční 
pokuty ČSLH, a to 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 


