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HC ZUBR Přerov 
Petřivalského 2885/5 
750 02 Přerov 

 

 V Praze dne 12. 9. 2018 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Mgr. Pavel 

Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen  

„DK ČSLH“) se na svém jednání dne 12. 9. 2018 zabývala žádostí hráče Simona Bienieka, reg. č. 

1096632001 (dále jen „Hráč“), o prominutí zbytku trestu, který byl Hráči uložen za jednání, kterého se 

dopustil v utkání Extraligy staršího dorostu č. 4742 mezi družstvem HC Sparta Praha, reg. č. ČSLH 

10701, a družstvem Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 50502, hraném dne 25. 3. 2018 v Praze (dále jen 

„Utkání“), a rozhodla 

 

t a k t o : 

 

Rozhodnutím DK ČSLH byl Hráči dne 29. 3. 2018 v souladu s přílohou č. 2 části A bodu 5. písm. d) 

Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) uložen trest 

zastavení činnosti na dobu od 26. 3. 2018 do 30. 9. 2018 včetně. K Hráčem podané žádosti o prominutí 

zbytku trestu ze dne 9. 9. 2018 DK ČSLH konstatovala, že tato byla podána po uplynutí trestu zastavení 

činnosti a je tedy na místě tuto žádost projednat.  

 

Po zvážení všech skutečností, polehčujících i přitěžujících okolností DK ČSLH rozhodla, že doba trvání 

trestu zastavení činnosti uloženého dne 29. 3. 2018 se mění na dobu do 16. 9. 2018. Zbývající část 

trestu zastavení činnosti v délce trvání 14 dnů (tj. od 17. 9. 2018 do 30. 9. 2018) se mění na podmíněný 

se zkušební dobou do 31. 10. 2018 včetně.  

 

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 


