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  Ústí nad Labem, 9. prosince 2020  
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE RSHb ČECHY SEVER 
č.001/2020-2021 

 

1. Podnět – věc  
LK RSHb Čechy Sever (dále jen LK) projednala oficiální oznámení zástupce klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem 

o odstoupení týmu ze soutěže II. Liga Čechy Sever – O pohár Ladislava Grunta 2020-2021. 
 

2. LK na základě této skutečnosti vydává následující rozhodnutí 
a) S odvoláním na Propozice příslušné soutěže, Článek IX. – Hospodářské náležitosti, bod 3) a DŘ, sazebník 

trestů B - Kolektivy, odst. 9 písmeno d) ukládá klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem > 
 

finanční pokutu ve výši 25% (z 20-100% možných) základní částky, tj. 12.500 Kč 
 

b) S odvoláním na SŘ, Hlavu IV., Článek 402, Vystoupení a vyloučení ze soutěže, bod 1a), viz „Jestliže 
družstvo vystoupí ze soutěže a odehrálo méně než třetinu utkání soutěže nebo její dlouhodobé části (dále 
jen soutěže), dosavadní výsledky družstva se anulují a do soutěže se nezapočítávají.“  
LK proto mění výsledky odehraných utkání takto: 
LK ruší výsledek dosud pouze jednoho odehraného utkání, a to č. 51009 HBC Bazzy Děčín – HSÚ Berani 

Ústí nad Labem ze dne 20.9.2020 (výsledek 6:4). Současně odečítá týmu HBC Bazzy Děčín 3 body 

z tabulky soutěže. 
 

c) LK tímto rozhodnutím žádá hlavního správce IS o pozastavení matričních úkonů všech 
činovníků klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem do doby podání pokynu ze strany LK RSHb 

k jejich opětovnému uvolnění. K tomu dojde po splnění bodu 5c) tohoto rozhodnutí.  
 

d) S ohledem na výše uvedené odhlášení týmu ze soutěže a aktuální stávající počet účastníků v soutěži LK 

ponechává v platnosti původní formát a herní systém 2. ligy tak, jak byl dán před zahájením 
soutěže propozicemi. V rozpisu soutěže budou všechna utkání týmům, které měly s družstvem HSÚ 

Berani Ústí nad Labem odehrát, vyškrtnuta.  
 

3. Odůvodnění 
Oddíl HSÚ Berani Ústí nad Labem se dne 22.7.2020 řádně přihlásil (oficiální přihláškou i platbou za 
startovné) do soutěže 2. liga Čechy Sever „O pohár Ladislava Grunta“, tudíž se plně zavázal 
dodržovat příslušné propozice.  
Zástupce klubu pan Stanislav Tauš písemně e-mailem dne 30.11.2020 vyrozuměl předsedu LK o 
odstoupení týmu ze soutěže.  
Pan Tauš byl seznámen s postupem, který bude následovat (viz toto rozhodnutí odst. 2 písmeno a) 
a c)). Tento postup pan Tauš ještě téhož dne písemně potvrdil.  
Vzhledem k vydaným propozicím (odstoupení ze soutěže má za následek finanční postih ve výši 
20.000 Kč), možnostem DŘ (odstoupení družstva 10.000-50.000 Kč), zaplacenému startovnému 
9.000 Kč, k počtu odehraných utkání v soutěži a v neposlední řadě k probíhající pandemické situaci 
LK přistoupila k vyměření pokuty ve výši 12.500 Kč.  
LK se domnívá, že v případě uhrazení pokuty a již zaplacenému startovnému je celková částka 
(21.500 Kč) dostačujícím trestem. Jistým doplňujícím trestem je i zákaz startu hráčů, kteří jsou v 
klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem vedeni na střídavý start, v jiném týmu organizovaných soutěží do 
konce soutěžního ročníku 2020-2021. 
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4. Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání dle ustanovení SŘ hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání 
nemá odkladný účinek pro úhradu částek, vyměřených tímto rozhodnutím. 
 

5. Povinnosti dotčených klubů 
HSÚ Berani Ústí nad Labem 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 14.12.2020 na e-mail: LK@rshbcechysever.cz. 
b) Dle DŘ, čl. 5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek ve výši 300 Kč za vydání 

tohoto rozhodnutí. 
c) Souhrnnou částku 12.800 Kč uhradit bankovním převodem ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever, číslo 

2900736741/2010 (FIO banka - pobočka Ústí nad Labem), variabilní symbol: 5000012021, 

nejpozději do 30.12.2020.  
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@rshbcechysever.cz. 

HBC Bazzy Děčín 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 14.12.2020 na e-mail: LK@rshbcechysever.cz. 

 
 

Se sportovním pozdravem, 
 

Jan Fedák 

předseda Ligové komise RSHb Čechy Sever  

 
Obdrží: kluby, LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, VV RSHb, LK ČMSHb, administrátor IS ČMSHb, sekretariát RSHb a ČMSHb 
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