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HC Draci Bílina 
Litoměřická 904 
418 01 Bílina 
 
 
V Praze dne 10. 10. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Martin Loukota, Mgr. Pavel Smažil, Bc. 
Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 
10. 10. 2019 zabývala nesplněním povinnosti uložené klubu HC Draci Bílina, se sídlem 
Litoměřická 904, 418 01 Bílina, reg. č. ČSLH 50901 (dále také jen jako „Klub“) 
rozhodnutím výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „VV 
ČSLH“) ze dne 13. 6. 2019, jímž byla Klubu uložena povinnost uhradit nejpozději do 
15. 7. 2019 dluh vůči Českému svazu ledního hokeje z.s. ve výši 22.698,-Kč (slovy: 
dvacet dva tisíc šest set devadesát osm korun českých), 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 jen 
„SDŘ“) se Klubu za nerespektování rozhodnutí VV ČSLH ze dne 13. 6. 2019 ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.300,-Kč (slovy: dva tisíce 
tři sta korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou neuhrazených vydaných faktur provedenou ekonomickým úsekem Českého 
svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) dne 26. 2. 2019 bylo zjištěno, že Klub 
neuhradil dlužné částky v úhrnné výši 194.940,-Kč (slovy: jedno sto devadesát čtyři 
tisíc devět set čtyřicet korun českých) za transfery hráčů z období sezón 2016-2017, 
2017-2018 a 2018-2019. V uvedené věci byl Klub kontaktován ředitelem soutěží ČSLH 
p. Antonínem Vansou, přičemž ve své reakci Klub dne 5. 3. 2019 navrhl zástupcem 
Klubu p. Miroslavem Kanisem řešení vypořádání dluhu tak, že do 18. 3. 2019 dojde 
k úhradě dlužné částky ve výši 112.716,-Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc sedm set 
šestnáct korun českých), a do 10. 7. 2019 pak k úhradě zbývající dlužné částky ve výši 
82.224,-Kč (slovy: osmdesát dva tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých) s tím, že 
splatnost druhé části dlužné částky ČSLH prostřednictvím ředitele soutěží ČSLH p. 
Antonína Vansy určil na datum 25. 5. 2019, a to přímé v návaznosti na termín podání 
přihlášek jednotlivých klubů do soutěží ČSLH. 
 
Vzhledem k tomu, že Klub do dne 18. 3. 2019 částku ve výši 112.716,-Kč (slovy: jedno 
sto dvanáct tisíc sedm set šestnáct korun českých) neuhradil, přičemž je na místě 



uvést, že výši částky i termín její splatnosti navrhl Klub sám, rozhodl v uvedené věci 
VV ČSLH na svém jednání dne 21. 3. 2019 tak, že Klub je povinen uhradit svůj dluh 
vůči ČSLH tak, že částka ve výši 112.716,-Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc sedm set 
šestnáct korun českých) bude uhrazena nejpozději do 31. 3. 2019 a zbývající částka 
ve výši 82.224,-Kč (slovy: osmdesát dva tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých) bude 
uhrazena nejpozději do 25. 5. 2019. 
 
V dalším vzal VV ČSLH na svém jednání dne 10. 4. 2019 na vědomí informaci 
poskytnutou ekonomickým úsekem ČSLH v tom směru, že Klub na uvedenou výzvu 
do 31. 3. 2019 nezaplatil ČSLH ničeho, nicméně dne 3. 4. 2019 byla Klubem uhrazena 
dlužná částka ve výši 44.622,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc šest set dvacet dva korun 
českých), která byla na základě faktury č. 316083 splatná dne 29. 12. 2017. Zbývající 
částka ve výši 68.094,-Kč (slovy: šedesát osm tisíc devadesát čtyři korun českých), 
která měla být z rozhodnutí VV ČSLH ze dne 21. 3. 2019 uhrazena nejpozději do 
31. 3. 2019 Klubem uhrazena nebyla. Z uvedeného důvodu, tedy že Klub má 
prokazatelně nesplacené závazky (dluhy) vůči hokejovému subjektu, kterým ČSLH ve 
smyslu čl. 207 odst. 2. SDŘ je, a to i přes písemnou výzvu k úhradě dluhu 
s vyrozuměním o možných následcích pro případ nesplnění této povinnosti, VV ČSLH 
rozhodl tak, že se Klubu v souladu s uvedeným čl. 207 odst. 2. SDŘ s okamžitou 
platností zastavují přestupy a hostování. 
 
Klub po shora uvedeném rozhodnutí VV ČSLH doložil ČSLH, že zaplatil dlužnou 
částku ve výši 45.396,-Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc tři sta devadesát šest korun českých), 
a to dne 5. 4. 2019, a dále že zaplatil částku ve výši 82.224,-Kč (slovy: osmdesát dva 
tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých), a to dne 24. 5. 2019, s tím, že dne 27. 5. 2019 
písemně požádal VV ČSLH o odklad povinnosti uhradit svůj zbývající dluh ve výši 
22.698,-Kč (slovy: dvacet dva tisíc šest set devadesát osm korun českých), a to 
nejpozději do 15. 7. 2019. VV ČSLH této žádosti vyhověl, ovšem současně stanovil, 
že nebude-li dlužná částky uhrazena v termínu stanoveném shora, v dalším bude ze 
strany VV ČSLH postupováno ve smyslu čl. 207 odst. 1 SDŘ, a družstvo Klubu bude 
vyloučeno z účasti v II. lize ČR. 
 
Přestože Klub ve stanovené lhůtě do 15. 7. 2019 dlužnou částku ČSLH nezaplatil a 
učinil tak bezhotovostním převodem z protiúčtu č.: 43-9447830247/0100 až dne 
19. 7. 2019, rozhodl VV ČSLH na svém jednání po zvážení všech okolností tak, že (i) 
se družstvo Klubu nevylučuje z účasti ve II. lize ČR, že (ii) vzhledem k tomu, že Klub 
splnil svůj dluh vůči ČSLH, pominuly důvody pro způsob výkonu rozhodnutí dle čl. 207 
odst. 2. SDŘ, uloženého rozhodnutím VV ČSLH ze dne 10. 4. 2019, a zastavení 
přestupů a hostování Klubu se s okamžitou platností ruší, a že (iii) vzhledem k tomu, 
že Klub nesplnil svou povinnost v termínu stanoveném rozhodnutím VV ČSLH ze dne 
13. 6. 2019, pověřuje se disciplinární komise ČSLH, aby v souladu s čl. 516 písm. d) 
SDŘ zahájila s Klubem disciplinární jednání ve věci podezření ze spáchání 
disciplinárního provinění ve smyslu Přílohy č. 2 části B odst. 7. SDŘ. 
 
V uvedené věci DK ČSLH jednomyslně konstatovala, že se Klub dopustil 
disciplinárního provinění tím, že v jemu uložené lhůtě nezaplatil svůj dluh plynoucí 
z titulu neuhrazených transferů za hráče přicházející z jiných hokejových federací 
v sezónách 2016-2017, 2017-2018 a 2018-2019, čímž došlo dle názoru DK ČSLH bez 
jakékoliv pochybnosti k nerespektování rozhodnutí VV ČSLH ze dne 13. 6. 2019, a 
v uvedené věci rozhodla tak, že se Klubu z důvodu naplnění skutkové podstaty 



disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 7. SDŘ a s ohledem na výši 
částky, která nebyla z rozhodnutí VV ČSLH ve stanoveném termínu zaplacena, ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.300,-Kč (slovy: dva tisíce 
tři sta 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 18. 11. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení, 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 


