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HC Dukla Jihlava, s.r.o. 
Tolstého 1566/23 
586 01 Jihlava 
 

 V Praze dne 29. 6. 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 také jen jako „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 28. 6. 2018 zabývala nepředložením 

písemné situační zprávy zpracované dle přílohy č. 1 Licenčního řádu pro účast v I. lize ledního 

hokeje (dále také jen jako „Situační zpráva“) řediteli I. ligy ČR subjektem HC Dukla Jihlava, 

s.r.o., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČ: 25514750 (dále také jen jako „Klub“), 

v termínu stanoveném čl. 3 odst. 3.3. Licenčního řádu pro účast v I. lize ledního hokeje (dále 

také jen jako „Licenční řád“), 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 také jen jako 

„SDŘ“) se Klubu za nepředložení Situační zprávy v termínu stanoveném čl. 3 odst. 3.3. 

Licenčního řádu 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 : 

 

Provedenou kontrolou Situačních zpráv předložených jednotlivými kluby účastnícími se 

soutěže I. liga ČR bylo dne 21. 6. 2018 shledáno, že Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také 

jen jako „ČSLH“) nemá v evidenci Klubem zpracovanou Situační zprávu s náležitostmi 

stanovenými čl. 3 odst. 3.3. Licenčního řádu. Klub jím zpracovanou Situační zprávu doručil 

bez předchozího vyzvání ze strany ČSLH dne 21. 6. 2018 prostřednictvím zprávy elektronické 



pošty odeslané jednatelem Klubu p. Bedřichem Ščerbanem z e-mailové adresy 

bedrich.scerban@hcdukla.cz, a to v 14:28 hodin. 

Na základě této skutečnosti dospěl úsek řízení soutěží ČSLH k nezpochybnitelnému závěru, 

že Klub v termínu stanoveném čl. 3 odst. 3.3. Licenčního řádu, tj. do 20. 6. 2018, Situační 

zprávu se stanovenými náležitostmi nepředložil. V návaznosti na tuto skutečnost a v souladu 

s čl. 3.7.2. Licenčního řádu, který určuje, že nepředložení Situační zprávy v termínu 

stanoveném Licenčním řádem může být sankcionováno vyloučením dotčeného klubu z účasti 

v I. lize, byl výkonný výbor ČSLH dne 23. 6. 2018 vyrozuměn ředitelem oddělení soutěží ČSLH 

p. Antonínem Vansou o shora popsané skutečnosti. 

V uvedené věci pak rozhodl výkonný výbor ČSLH tak, že (i) Klub za nepředložení Situační 

zprávy ve lhůtě stanovené čl. 3 odst. 3.3. Licenčního řádu nesankcionuje vyloučením z účasti 

v I. lize ČR, že (ii) promíjí Klubu pokutu ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě korun českých) za 

nepředložení Situační zprávy ve lhůtě stanovené čl. 3 odst. 3.3. Licenčního řádu, a že (iii) 

pověřuje DK ČSLH, aby v souladu s čl. 516 písm. c) SDŘ zahájila s Klubem disciplinární 

jednání ve věci nepředložení Situační zprávy ve lhůtě stanovené čl. 3 odst. 3.3. Licenčního 

řádu. 

Zkoumáním uvedených podkladů dospěla DK ČSLH k závěru, že Klubem došlo k porušení čl. 

3 odst. 3.3. Licenčního řádu, kdy ve lhůtě do 20. 6. 2018 nepředložil Situační zprávu, kterou 

jsou všechny kluby účastnící se I. ligy ČR povinny předložit řediteli I. ligy ČR za účelem zjištění 

stavu dluhů těchto jednotlivých klubů. Tato Situační zpráva byla Klubem předložena 

následující den 21. 6. 2018, a to, jak DK ČSLH považuje na nezbytné konstatovat, aniž by 

musel ČSLH jakýmkoliv způsobem Klub k dodatečnému předložení Situační zprávy jakkoliv 

vyzývat. Součástí zprávy zaslané Klubem prostřednictvím elektronické pošty bylo též stručné 

vysvětlení jednatele Klubu p. Bedřicha Ščerbana, jenž pozdní doručení Situační zprávy 

omlouval „problémy se střechou“, čímž patrně narážel na řešení stavu střešní konstrukce 

Horáckého zimního stadionu v Jihlavě, kdy bylo povolanými odborníky shledáno, že v ocelové 

konstrukci střechy zimního stadionu jsou v určitých svarech trhliny, které si vyžádaly bližší 

zkoumání statikem a posunuly termín určený pro začátek mrazení hrací plochy. Je na místě 

uvést, že právě na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě organizuje Klub sportovní přípravu 

svých družstev, tento stadion Klub rovněž v souladu s čl. 307 SDŘ uvedl v jednotlivých 

přihláškách do soutěží ČSLH jako hřiště, na němž hodlá hrát svá domácí utkání, tj. utkání, u 

nichž je jeho družstvo v rozlosování dlouhodobé soutěže uvedeno na první místě, a lze tak 

Klubu přiznat značné organizační obtíže při zajišťování náhradních prostor nezbytných pro 

sportovní přípravu jednotlivých družstev Klubu. 

DK ČSLH vzala při svém rozhodování tuto skutečnost na vědomí, byť současně nepřipustila, 

že by tato v plném rozsahu zprošťovala Klub odpovědnosti za pozdní předložení Situační 

zprávy. Podání Situační zprávy v termínu stanoveném čl. 3 odst. 3.3. Licenčního řádu a 



s náležitostmi citovaným příslušným odstavcem taktéž stanovenými je dle DK ČSLH zcela 

zásadní při posuzování ekonomických podmínek Klubu ve vztahu k jeho účasti v soutěži I. liga 

ČR. Této důležitosti nepochybně odpovídá též sankce stanovená Licenčním řádem, která 

kromě svolání mimořádného zasedání výkonného výboru ČSLH, na jehož pořadu jednání má 

být rozhodování o vyloučení dotčeného klubu z účasti v I. lize ČR, stanovuje dotčenému klubu 

i povinnost zaplatit ČSLH pokutu ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to 

do 10 dnů ode dne, kdy k porušení povinnosti předložit Situační zprávu došlo. 

Byť je z dostupných dokumentů i časové osy vývoje shora uváděného provinění patrné, že se 

Klub nedopustil úmyslného jednání ve snaze zatajovat jakékoliv skutečnosti, ale jednalo se 

zřetelně o provinění nedbalostního charakteru, kdy tomuto závěru svědčí taktéž rozhodnutí 

výkonného výboru ČSLH, který Klub za nepředložení Situační zprávy ve lhůtě k tomu určené 

nesankcionoval vyloučením z účasti v I. lize ČR, a současně prominul Klubu pokutu ve výši 

200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za nepředložení Situační zprávy ve lhůtě 

stanovené čl. 3 odst. 3.3. Licenčního řádu, nelze současně dle DK ČSLH než konstatovat, že 

nedodržením Licenčním řádem stanoveného nařízení došlo Klubem k naplnění skutkové 

podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 7. SDŘ, a že se Klubu za 

nepředložení Situační zprávy v termínu stanoveném čl. 3 odst. 3.3. Licenčního řádu 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 za disciplinární projednání je Klub povinen 

uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 29. 7. 2018 a v téže lhůtě zaslat 

kopii dokladu o zaplacení ČSLH, a to e-mailem na adresu musilova@czehockey.cz. 

 

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 


