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HCM WARRIORS BRNO 

Úvoz 55 
602 00 Brno 

 

 V Praze dne 27. 2. 2020 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Josef Řezníček, 

Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Martin Loukota, Mgr. Pavel Smažil a Bc. Vladimír Šindler (dále jen „DK 

ČSLH“) se na svém jednání dne 27. 2. 2020 zabývala startem hráče klubu HCM WARRIORS BRNO, 

se sídlem Úvoz 55, 602 00 Brno, reg. č. ČSLH 70221 (dále jen „Klub“), Ondřeje Svobody, reg. č. 

0948252001, bez přelepky s logem partnera soutěže na přední straně helmy v utkání REDSTONE 

Extraliga juniorů (dále jen „REDSTONE ELJ“) č. 4320 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC 

ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, hraném dne 21. 2. 2020 v Brně (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 jen „SDŘ“) se za porušení 

povinnosti stanovené čl. 10 technických norem REDSTONE ELJ Rozpisu soutěží 2019–2020 (dále jen 

„Technické normy“) v Utkání Klubu ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) finanční pokuta ve výši 1.000,-

Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).  

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Kontrolou zápisů o utkání REDSTONE ELJ hraných v období od 20. 2. 2020 do 27. 2. 2020 bylo zjištěno, 

že rozhodčí Utkání p. Martin Maťašovský poznamenal v poznámkách k utkání zápisu o Utkání start 

hráče Ondřeje Svobody, reg. č. 0948252001, bez přelepky s logem partnera soutěže na přední straně 

helmy. 

 

Na základě této výše uvedené skutečnosti DK ČSLH dospěla k závěru, že  Klub v projednávaném 

případě nedostál povinnosti uložené příslušným čl. 10 Technických norem, jímž je stanoveno, že hráči 

nastupující v utkáních REDSTONE ELJ musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských 

helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm, s tím, že nastoupí-li hráč v utkání 

REDSTONE ELJ bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za 

který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ porušení.  



 

 

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

Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 10 Technických norem ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) 

finanční pokuta ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).  

 

Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za disciplinární 

projednání je Klub povinen uhradit na základě přiložené faktury na účet č. 90718453/0300, a to 

nejpozději do 3. 3.  2020. 

 

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 


