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HC Kobra Praha 
Mikuleckého 1584 
147 00 Praha 4 
 
 
V Praze dne 23. 9. 2021 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Smažil, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na 
svém mimořádném  jednání dne 23. 9. 2021 zabývala jednáním hráče klubu HC Kobra 
Praha, se sídlem Mikuleckého 1584, 147 00 Praha 4, reg. č. ČSLH 10401 (dále jen 
„Klub“), Jana Skorčíka, reg. č. 1017472002 (dále jen „Hráč“), kterého se měl Hráč 
dopustit v utkání Ligy juniorů č. 4016 hraném dne  17. 9. 2021 v Havlíčkově Brodu 
mezi družstvem klubu BK Havlíčkův Brod, reg. č. ČSLH 60102, a družstvem Klubu 
(dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se v čase Utkání 41:45 dopustil jednání, které bylo rozhodčím Utkání p. 
Svatoplukem Kopečkem kvalifikováno jako Vražení na hrazení dle čl. 41 Pravidel 
ledního hokeje v platném znění, za což mu byl uložen trest ve hře. DK ČSLH po 
zvážení všech skutečností vyplývajících ze zápisu o Utkání a na základě zprávy 
hlavního rozhodčího Utkání p. Svatopluka Kopečka shledala, že trest ve hře uložený 
v Utkání považuje v daném případě za dostatečný a z tohoto důvodu se v souladu s čl. 
523 odst. 4. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
jen „SDŘ“) od dodatečného disciplinárního potrestání Hráče upouští.   
 
Poplatek za disciplinární řízení 1.000,- Kč podle čl. 524 SDŘ uhrazen. 
 

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 


