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HC Baník Sokolov 
Boženy Němcové 1780 
356 01 Sokolov 
 
 
V Praze dne 25. 1. 2021 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) ve složení 
Antonín Vansa, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček a Bc. Vladimír Šindler (dále jen 
„DK ČSLH“) se na svém jednání dne 24. 1. 2020 zabývala neoprávněným startem 
hráče družstva klubu HC Baník Sokolov, se sídlem Boženy Němcové 1780, 356 01 
Sokolov, reg. č. ČSLH 40901 (dále jen „Klub“), Jana Pohla, reg. č. 0560591990 (dále 
jen „Hráč“), v utkání Chance ligy č. 1202 hraném dne 23. 1. 2021 v Třebíči mezi 
družstvem klubu SK H.Slavia Třebíč, reg. č. ČSLH 71001, a družstvem Klubu (dále jen 
„Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B 
bodu 8. písm. c) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále také jen jako „SDŘ“) se Klubu za neoprávněný start Hráče v Utkání ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání Chance ligy hraných dne 23. 1. 2021 bylo shledáno, že 
v Utkání nastoupil za družstvo Klubu Hráč, přičemž ovšem z provedené kontroly 
evidence vyšších trestů vyplynulo, že Hráč nastoupil v Utkání následujícím po utkání 
Chance ligy č. 1195 hraném dne 20. 1. 2021 v Sokolově mezi družstvem Klubu a 
družstvem klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, v němž byl Hráči uložen 
v čase 0:40 osobní desetiminutový trest za Nesportovní chování dle čl. 168 pravidel 
ledního hokeje 2018-2022 (dále jen „Pravidla“), přičemž sportovně-technická komise 
ČSLH (dále jen „STK ČSLH“) k uvedenému rekapitulovala, že témuž Hráči byl 
v předcházejícím průběhu sezóny Chance ligy v sezóně 2020-2021 uložen v utkání č. 
1176 hraném dne 13. 1. 2021 v Sokolově mezi družstvem Klubu a družstvem klubu 
HC Slavia Praha, reg. č. ČSLH 11001, konkrétně v čase 52:54 osobní desetiminutový 
trest za Nesportovní chování dle čl. 168 Pravidel a za pokračující protesty v témže 
čase další osobní desetiminutový trest za Nesportovní chování dle čl. 168 Pravidel, 
který se v souladu s čl. 107 bodem ii. Pravidel stal automaticky osobním trestem do 
konce utkání. 
 



Na základě uvedených skutečností sportovně-technická komise STK ČSLH shrnula, 
že Hráči bylo za jednání, jehož se dopustil v utkání Chance ligy č. 1176 hraném dne 
13. 1. 2021 v Sokolově mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC Slavia Praha, 
reg. č. ČSLH 11001, zaznamenáno do evidence trestů 30 bodů, a za jednání, jehož se 
dopustil v utkání Chance ligy č. 1195 hraném dne 20. 1. 2021 v Sokolově mezi 
družstvem Klubu a družstvem klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, bylo Hráči 
do evidence trestů zaznamenáno 10 bodů, na základě čehož, jelikož součet jemu 
uložených trestů dosáhl v evidenci trestů sezóny 2020-2021 hranice 40 bodů, byla 
Hráči pro Utkání automaticky zastavena činnost za dosažení této hranice. Tím, že Hráč 
v Utkání nastoupil, došlo dle STK ČSLH k neoprávněnému startu Hráče ve smyslu čl. 
411 odst. 1. písm. d) SDŘ a v daném případě tak STK ČSLH rozhodla v souladu s čl. 
410 písm. b) SDŘ tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu SK H.Slavia 
Třebíč, reg. č. ČSLH 71001 
 
Současně se shora uvedeným rozhodnutím STK ČSLH dospěla DK ČSLH k závěru, 
že neoprávněným startem Hráče v Utkání došlo k naplnění skutkové podstaty 
disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 8. písm. c) SDŘ, které je 
definováno mj. startem příslušného hráče v době zastavení činnosti, a rozhodla 
v posuzovaném případě tak, že se Klubu za uvedené porušení ustanovení čl. 529 SDŘ 
ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět 
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 25. 2. 2021. 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí DK ČSLH lze dle článku 612 až 620 SDŘ podat odvolání 
k výkonnému výboru Českého svazu ledního hokeje z.s.  
 
Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo 
oznámení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Josef Řezníček 
předseda DK ČSLH 
 


