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HC Litvínov 
S. K. Neumanna 1598 
436 01 Litvínov - zimní stadion 
 
 
V Praze dne 1. 9. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Martin Loukota, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále 
jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 1. 9. 2020 zabývala podáním přihlášky klubem 
HC Litvínov, se sídlem S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov - zimní stadion, reg. č. 
ČSLH 50801 (dále jen „Klub“) do soutěže Extraliga žen pro sezónu 2020-2021 po 
termínu pro podání přihlášek do soutěží řízených a organizovaných Českým svazem 
ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) stanoveném výkonným výborem ČSLH, 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 podání přihlášky do soutěže Extraliga žen pro sezónu 2020-2021 
po termínu pro podání přihlášek do soutěží řízených a organizovaných ČSLH 
stanoveném výkonným výborem ČSLH ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ 
finanční pokuta ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Výkonný výbor ČSLH se na svém jednání dne 5. 6. 2020 zabýval žádostí o dodatečné 
zařazení družstva Klubu do Extraligy žen pro sezónu 2020-2021, a to na základě 
přihlášky podané Klubem dne 25. 5. 2020, přičemž dle pokynů vydaných ke způsobu 
předkládání přihlášek do té které soutěže řízené a organizované ČSLH byl termín pro 
podání přihlášky stanoven do 22. 5. 2020 včetně. 
 
V uvedené věci výkonný výbor ČSLH rozhodl tak, že se (i) schvaluje zařazení družstva 
Klubu do soutěže Extraliga žen v sezóně 2020-2021, a že se (ii) pověřuje DK ČSLH, 
aby v souladu s čl. 516 písm. d) SDŘ zahájila s Klubem disciplinární jednání ve věci 
nepředložení přihlášky družstva Klubu do soutěže Extraliga žen v řídícím orgánem 
soutěže stanoveném termínu. 
 
Po projednání dané věci DK ČSLH konstatovala, že nedoručení přihlášky v řídícím 
orgánem soutěže stanoveném termínu znamená nesplnění základní podmínky 
k účasti v předmětné soutěži ve smyslu čl. 203 písm. c) SDŘ, a bylo v dané situaci 
právem výkonného výboru ČSLH, zda v posuzovaném případě shledá důvodným ve 



smyslu čl. 102 SDŘ udělit výjimku z příslušného ustanovení čl. 203 písm. c) SDŘ. Dle 
DK ČSLH je v daném případě nezbytné zohlednit, že Klub nepodal přihlášku do 
soutěže, v níž je právo účasti založeno dle čl. 208 SDŘ umístěním v předcházejícím 
ročníku příslušné soutěže nebo postupem z nižší soutěže. Z tohoto uvedeného 
důvodu DK ČSLH dospěla k závěru, že se Klub nedoručením přihlášky v řídícím 
orgánem soutěže stanoveném termínu dopustil závažného porušení nařízení řídícího 
orgánu soutěže 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 ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ 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 1. 10. 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. 

 
 
 
 
 

Josef Řezníček 
předseda DK ČSLH 


