
ROZHODNUTÍ ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE JHL 

Organizátor soutěže v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou České republiky ze 

dne 13. 3. 2020 a usnesením Vlády ČR č. 199 o přijetí krizového opatření (Opatření o zákazu 

pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob) rozhodl organizátor 

soutěže dne 13. 3. 2020 takto: 

Rozhodnutí:  

1. S okamžitou platností jsou zrušena všechna zbývající utkání Jihlavské hokejové ligy.  

2. Výsledky všech odehraných utkání v základní části soutěže ročníku 2019/2020 zůstávají 

v platnosti. 

3. Statistiky hráčů z dosud odehraných utkání soutěžního ročníku 2019-2020 budou 

evidovány v historických tabulkách. 

 

Odůvodnění:  

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 

hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů.  

Vláda ČR zároveň přijala usnesení č. 199 o přijetí krizového opatření (Opatření o zákazu pořádání 

kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob), kterým mimo jiné zakazuje přítomnost 

veřejnosti v prostorách poskytovatelů některých služeb. 

V této souvislosti přijal provozovatel CZ LOKO Arény opatření, kterým od pátku 13.3.2020 od 6:00 

zakázal vstup na sportoviště a všechny pronájmy v CZ LOKO Aréně i tréninkové hale zrušil. 

Na základě výše uvedených skutečností konstatuje Organizátor soutěže, že není možné zbývající 

utkání Jihlavské hokejové ligy sehrát, a proto všechna zbývající utkání zrušil a soutěžní ročník 2019-

2020 ukončil. Odehrané výsledky základní části jsou započítány do závěrečného pořadí soutěžního 

ročníku 2019-2020. 

Pořadí týmů po základní části v soutěžním ročníku 2019-2020: 

1. HAS Jihlava 

2. HC Chvojkovice - Brod 

3. HC Velký Beranov 

4. HC Kokodáci 

5. HC Amatero Luka nad Jihlavou 

V Jihlavě dne 13.3.2020 

Ing. Vítězslav Holub 

Řídící orgán soutěže 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf
https://www.hcdukla.cz/clanek.asp?id=11794

