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Red Bull Hockey Academy 

Rechte Saalachzeile 58 
A-5020 Salzburg 
Austria 

 

 V Praze dne 23. 1. 2020 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

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

Mgr. Pavel Smažil, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 

23. 1. 2020 zabývala startem hráče klubu Red Bull Hockey Academy, se sídlem Rechte Saalachzeile 

58, A-5020 Salzburg, Austria (dále jen „Klub“), Alessandra Schmidbauera, reg. č. Z902243092 (dále jen 

„Hráč“), bez jmenovky na dresu v utkání Turnaje O Pohár DHL č. D0316 mezi družstvem klubu Piráti 

Chomutov, reg. č. ČSLH 50302, a družstvem Klubu hraném dne 18. 1. 2020 v Chomutově (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 Klubu za 

porušení povinnosti stanovené Propozicemi Turnaje, alineu osmnáctou, resp. alineu devatenáctou 

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 Turnaje O Pohár DHL bylo zjištěno, že Hráč nastoupil v Utkání bez jmenovky 

na dresu, přičemž tato skutečnost byla poznamenána hlavním rozhodčím Utkání p. Davidem Čápem 

v poznámkách k utkání zápisu o Utkání.   

 

Zkoumáním ostatních zápisů o utkání Turnaje O Pohár DHL shledala DK ČSLH následující: 

 

- Hráč hrál v Utkání již své páté utkání za družstvo Klubu v Turnaji O Pohár DHL, přičemž DK 

ČSLH shledala, že Hráč v předcházejícím průběhu sezóny nastoupil za Klub v utkání Turnaje 

O Pohár DHL č. D0172 mezi družstvem Klubu a družstvem HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 

70703, hraném dne 23. 11. 2019, v utkání Turnaje O Pohár DHL č. D0235 mezi družstvem HC 

Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, a družstvem Klubu hraném dne 12. 12. 2019,  

 



 

v utkání Turnaje O Pohár DHL č. D0226 mezi družstvem Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301,  a 

družstvem Klubu hraném dne 13. 12. 2019, a v utkání Turnaje O Pohár DHL č. D0307 mezi 

družstvem HC Litvínov, reg. č. ČSLH 50801, a družstvem Klubu hraném dne 17. 1. 2020. 

 

Na základě těchto uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že startem Hráče v Utkání bez 

jmenovky na dresu došlo k porušení Propozic Turnaje, aliney osmnácté, tj. že v utkáních Turnaje O 

Pohár DHL musí být dresy opatřeny jmenovkou, a násl. aliney devatenácté Propozic Turnaje, tj. že hráč 

smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních za příslušný klub a nastoupí-li hráč při třetím, 

případně jakémkoliv dalším startu za příslušný klub bez jmenovky, bude klub, za který hráč k takovému 

utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 

 

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

Klubu za porušení povinnosti stanovené Propozicemi Turnaje, alineu osmnáctou, resp. alineu 

devatenáctou 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 základě přiložené faktury na účet ČSLH č.: 90718453/0300, a to 

nejpozději do 24. 2. 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 

 


