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ESC Jonsdorf 
Lauscheweg 6 
02796 Kurort Jonsdorf 
 
 
V Praze dne 20. 10. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH 
 
Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) ve 
složení Antonín Vansa, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, 
Mgr. Martin Loukota a Mgr. Pavel Smažil (dále jen „STK ČSLH“) se na svém jednání 
dne 20. 10. 2020 zabývala písemným oznámením klubu ESC Jonsdorf, se sídlem 
Lauscheweg 6, 02796 Kurort Jonsdorf (dále jen „Klub“), ze dne 20. 10. 2020, jímž Klub 
požádal o vyřazení ze soutěže 2. liga žen v sezóně 2020-2021, a rozhodla takto 
 

t a k t o : 
 
Na základě vystoupení družstva Klubu ze soutěže 2. liga žen ČR se ve smyslu čl. 413 
odst. 1. písm. a) soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále jen „SDŘ“) dosavadní výsledky družstva Klubu v soutěži 2. liga žen anulují a do 
soutěže se nezapočítávají. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
ČSLH bylo dne 20. 10. 2020 prostřednictvím zprávy elektronické pošty doručeno 
písemné oznámení Klubu podepsané prvním předsedou Klubu p. Frankem Krausem 
a trenérem družstva klubu Ralfem Schleyem, jímž Klub žádal v návaznosti na 
současnou obtížnou „koronavirovou“ situaci jak v České republice tak též ve Spolkové 
republice Německo o vyřazení družstva Klubu ze soutěže 2. liga žen. Na podporu 
svého rozhodnutí Klub velmi obsáhle argumentoval příkladovými situacemi, kdy by 
došlo k nakažení některé z hráček družstva Klubu, která by následně mohla 
onemocněním COVID-19 nakazit celou řadu dalších osob, od ostatních hráček 
družstva Klubu, přes spolupracovníky v zaměstnání, až po své rodinné příslušníky. 
 
Přestože Klub ve svém sdělení použil pojem Ausgliederung aus dem Ligabetrieb, čímž 
doslova vyslovil žádost o vyloučení družstva Klubu ze soutěže 2. liga žen, fakticky má 
STK ČSLH za to, že v daném případě se jednalo o oznámení Klubu o vystoupení ze 
soutěže, neboť rozhodnutí Klubu bylo jednostranné, a i kdyby byla STK ČSLH názoru, 
že je povinností Klubu přes současnou situaci pokračovat v soutěži 2. liga žen, nelze 
předpokládat, že by se Klub takovému rozhodnutí podrobil, neboť ve svém sdělení 
obsáhle uváděl důvody, pro které odmítá v sezóně 2020-2021 nastupovat v soutěži 2. 
liga žen. 
 



Tím, že Klub oznámil, dle STK ČSLH, odstoupení družstva Klubu v již rozehrané 
soutěži, která byla hrána od 12. 9. 2020 do 10. 10. 2020, nežli došlo usnesením vlády 
České republiky č. 996 k přijetí krizového opatření zakazujícího mj. používání 
sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, je postup STK ČSLH v posuzovaném 
případě upraven příslušným čl. 413 odst. 1. SDŘ, dle něhož je povinností STK ČSLH 
rozhodnout, zda se ve smyslu písm. a) odst. 1. čl. 413 SDŘ dosavadní výsledky 
družstva anulují a do soutěže se nezapočítávají nebo se ve smyslu písm. b) odst. 1. 
čl. 413 SDŘ zbývající výsledky družstva v soutěži nebo její části kontumují ve prospěch 
soupeřů a do soutěže nebo její části se výsledky takového družstva započítávají. 
 
V daném případě rozhodla STK ČSLH o postupu dle čl. 413 odst. 1. písm. a) SDŘ, tj. 
že dosavadní výsledky družstva se anulují a do soutěže se započítávají, byť s tou 
výhradou, že fakticky není možné anulovat ani jedno utkání z důvodu, že družstvo 
Klubu dosud žádné utkání v rozehrané sezóně soutěže 2. liga žen 2020-2021 
neodehrálo, přestože mělo v rozhodném období od 12. 9. 2020 do 10. 10. 2020 
odehrát utkání č. 6303 na hřišti družstva klubu HC Kobra Praha, reg. č. ČSLH 10401, 
utkání č. 6305 proti družstvu klubu HC ESA, reg. č. ČSLH 10402, utkání č. 6308 na 
hřišti družstva klubu Holkey Náchod, reg. č. ČSLH 60512, utkání č. 6312 proti družstvu 
klubu HC Lovosice, reg. č. ČSLH 50603 a utkání č. 6313 na hřišti družstva klubu HC 
Děčín, reg. č. ČSLH 50201. 
 
Ve smyslu čl. 206 SDŘ se startovné uhrazené Klubem za účast družstva Klubu 
v soutěži 2. liga žen nevrací. Ve smyslu čl. 414 SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu 
se již nemůže v sezóně 2020-2021 do soutěže 2. liga žen vrátit. 
 
K dořešení se předává Disciplinární komisi Českého svazu ledního hokeje z.s. 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí STK 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. 
 
 

 
 

Antonín Vansa 
předseda STK ČSLH 
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