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V Ústí nad Labem dne 1. 12. 2020 
 

HC Buldoci Stříbro z.s.   

v soutěžích ČMSHb jako HC Buldoci Stříbro 

Kruhová 1250, 349 01 Stříbro  

IČO: 28553713 

zapsán: L 4723 vedená u Krajského soudu v Plzni   
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  
č. LK-04-2020-2021 

  
1. Podnět – věc 

Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) projednala odstoupení družstva klubu HC Buldoci Stříbro 
ze soutěže Extraliga dorostu pro sezónu 2020/2021.  

 
2. LK na základě uvedených skutečností vydává toto rozhodnutí. 

S odvoláním na SŘ a DŘ - sazebník trestů B, odst. 9 d) 
 

a) trestá klub HC Buldoci Stříbro FP 4 % (z 3–50 %), tj. 2.000 Kč. 
 

3. Odůvodnění 
Přihláška do soutěží ČMSHb pro sezonu 2020/2021 byla klubem zaslána 24.6.2020, tedy 
posledního dne řádného termínu. Klub, zastoupený panem Václavem Šůchou, informoval LK o 
problémech telefonicky dne 4.8.2020 s tím, že rozhodnutí o odstoupení je definitivní a bude 
zasláno i písemnou formou. K tomu došlo emailem dne 7.8.2020. Ovšem je třeba zmínit, že 
platba za startovné byla uhrazena až po několika urgencích a na účet ČMSHb byla připsána až 
31.8.2020. 
LK nahlížela na danou situaci z různých hledisek. Přihláška je jistý závazek a to i přes souvislost 
s koronavirovou epidemií, která mohla přípravu klubu na sezonu ovlivnit. Zároveň nelze nechat 
odstoupení bez povšimnutí a je nutno přihlédnout také k přípravě ostatních týmů a vedení 
soutěže. K odstoupení družstva došlo až v samém konci připomínkového řízení rozpisu soutěže 
a to změnilo počet utkání (dokonce ostatní týmy mají vícekrát víkendovou pauzu). Kdyby 
k odhlášení došlo dříve, bylo by možné změnit herním systém, resp. termínový kalendář. 
Závěrem však lze konstatovat, že k nahlášení došlo v době, kdy LK mohla reagovat bez 
vážnějších komplikací a vzhledem k neodehrání žádných utkání je zachována regulérnost 
soutěže.  
LK se na základě uvedených skutečností usnesla, že došlo k porušení SŘ a DŘ – sazebník B 
(kolektivy), odstavec 9 d) a při projednávání celého případu dospěla k závěru, že i vzhledem 
k polehčující okolnosti (k takovému provinění klubu došlo poprvé) je vyměřená pokuta a 
nevratné startovné dostačujícím trestem.      

 
4. Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 
hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu částek, vyměřených 
tímto rozhodnutím. 
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5. Povinnosti dotčeného klubu    

HC Buldoci Stříbro 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 4. 12. 2020 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz. 
 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za vydání 
tohoto rozhodnutí. 

 

c) Souhrnnou částku 2.300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb číslo 
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003410002, specifický symbol: 042021 
nejpozději do 15. 12. 2020. 
 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu) 
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky na 
adresu LK@hokejbal.cz. 

 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 

 

 
 

Jan Fedák, v.r. 
předseda LK ČMSHb 

 
 
 
Obrdží 
Týmy:  HC Buldoci Stříbro 
ČMSHb:  Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise mládeže 
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