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NED HOCKEY Nymburk 
U stadionu 12 
288 02 Nymburk 
 
 
V Praze dne 11. 9. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa 
(dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 11. 9. 2019 zabývala odstoupením 
družstva klubu NED HOCKEY Nymburk, se sídlem U stadionu 12, 288 02 Nymburk, 
reg. č. ČSLH 20805 (dále jen „Klub“) ze soutěže II. liga ČR před jejím zahájením, 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 porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 1. písm. a) SDŘ ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet 
tisíc korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Klub získal v souladu s čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezónu 2019-
2020 umístěním v předcházejícím ročníku II. ligy ČR, podal v řídícím orgánem soutěže 
II. liga ČR stanoveném termínu, tj. do 31. 5. 2019, znění a se stanovenými přílohami 
přihlášku družstva Klubu do soutěže II. liga ČR (dále jen „Přihláška“), dne 20. 5. 2019 
uhradil převodem z účtu č.: 107-3433350237/0100 na účet Českého svazu ledního 
hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) č.: 90718453/0300 startovné ve stanovené výši 20.000,-
Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), čímž splnil základní podmínky pro účast 
družstva Klubu v soutěži II. liga ČR. Na základě územního principu pak bylo družstvo 
Klubu při losování II. ligy ČR s losovacím číslem 4 zařazeno do skupiny Střed II. ligy 
ČR. 
 
Dne 19. 8. 2019 Klub písemně oznámil řediteli soutěže II. liga ČR Mgr. Pavlu 
Setikovskému, že se Klub odhlašuje z ročníku 2019-2020 ze soutěže II. ligy - skupiny 
Jih s uvedeným odůvodněním, že v průběhu měsíce června 2019 skončilo v Klubu 
nečekaně devět hráčů z předcházející sezóny, přičemž následné hledání řešení ve 
spolupráci s dvěma extraligovými kluby nedopadlo tak, aby družstvo Klubu nebylo 
nuceno soutěž opustit v průběhu soutěže. Tuto skutečnost vzal ČSLH s konečnou 
platností na vědomí sdělením ředitele oddělení řízení soutěží ČSLH Antonínem 
Vansou ze dne 26. 8. 2019 s tím, že Klub byl vyrozuměn, že ČSLH přistoupí 



k reorganizaci předmětné skupiny Střed II. ligy ČR formou změnou rozlosování a že 
podané odstoupení ze soutěže II. liga ČR bude postoupeno k projednání DK ČSLH. 
 
DK ČSLH po seznámení se s listinnými důkazy v dané věci konstatovala, že 
vystoupení družstva Klubu z příslušné soutěže je vždy jednostranným úkonem ze 
strany Klubu, k němuž příslušné orgány z hlediska sportovně-technického nezaujímají 
žádné stanovisko či rozhodnutí, s výjimkou ustanovení čl. 413 SDŘ, kterým je určen 
postup pro případ vystoupení družstva klubu ze soutěže, či jeho vyloučení, přičemž 
však z dikce znění příslušného článku vyplývá, že varianty postupu příslušných orgánů 
ČSLH ve smyslu řečeného čl. 413 SDŘ se vztahují na variantu, že k takovému 
vystoupení družstva klubu ze soutěže, či jeho vyloučení ze soutěže, dojde až 
v průběhu rozehrané soutěže. Současně s tím však DK ČSLH konstatovala jako 
nepochybné, že jednáním Klubu došlo porušení řádů ČSLH, zejména tím, že nedostál 
své odpovědnosti za účast družstva Klubu v soutěži II. liga ČR podle Přihlášky dle čl. 
312 odst. 1. písm. a) SDŘ. 
 
DK ČSLH při rozhodování o druhu a výši trestu zohlednila kromě shora uvedených 
skutečností též tu, že k vystoupení družstva Klubu ze soutěže II. liga ČR došlo 
v období po vydání rozpisu soutěže II. liga ČR, zhruba měsíc před zahájením této 
soutěže, čímž byl s přihlédnutím k nastaveným procesním postupům řídícímu orgánu 
soutěže II. liga ČR prakticky znemožněn postup dle čl. 212 SDŘ, tedy možnost, aby 
bylo uvolněné právo účasti v soutěži obsazeno v souladu s tímto uvedeným článkem. 
 
Na základě všech shora uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že 
jednáním Klubu došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle 
Přílohy č. 2 části B bodu 7. SDŘ, za což se s přihlédnutím k precedentnímu rozhodnutí 
DK ČSLH v případu odstoupení ze soutěže II. liga ČR klubem HC Orlová, se sídlem 
na Stuchlíkovci 982, 735 14 Orlová-Lutyně, reg. č. 80305, ze dne 24. 8. 2017 Klubu 
z důvodu porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 1. písm. a) SDŘ ukládá finanční 
pokuta ve výši 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Startovné ve výši 
20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) uhrazené Klubem dne 20. 5. 2019 spolu 
s Přihláškou se v souladu s čl. 206 SDŘ nevrací. 
 
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 17. 10. 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 


