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HC Moravské Budějovice 2005 

Husova 482 
676 02 Moravské Budějovice 

 

 V Praze dne 30. 4. 2019 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Josef Řezníček, 

Mgr. Pavel Setikovský a Bc. Vladimír Šindler (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 30. 4. 2019 

zabývala neoprávněnými starty hráče klubu HC Moravské Budějovice, se sídlem Husova 482, 676 02 

Moravské Budějovice, reg. č. ČSLH 71314 (dále jen „Klub“) Davida Vacka, reg. č. 0889701996 (dále 

jen „Hráč“), v utkání II. ligy ČR č. 2851 hraném dne 5. 4. 2019 v Sokolově mezi družstvem klubu HC 

Baník Sokolov, reg. č. ČSLH 40901, a družstvem Klubu (dále jen „Utkání č. 2851), v utkání II. ligy ČR 

č. 2852 hraném dne 7. 4. 2019 v Moravských Budějovicích mezi družstvem Klubu a družstvem klubu 

HC Baník Sokolov, reg. č. ČSLH 40901 (dále jen „Utkání č. 2852), a dále v utkání II. ligy ČR č. 2853 

hraném dne 9. 4. 2019 v Sokolově mezi družstvem klubu HC Baník Sokolov, reg. č. ČSLH 40901, a 

družstvem Klubu (dále jen „Utkání č. 2853), a rozhodla 

 

t a k t o : 

 

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 8. písm. b) 

Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) se Klubu za 

neoprávněný start Hráče ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta v souhrnné výši 

6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých). 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Ve věci shora popsané Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „STK 

ČSLH“) na svém jednání dne 11. 4. 2019 shledala, že Hráč nastoupil v Utkání č. 2851, v Utkání č. 2852, 

a dále v Utkání č. 2853 aniž by k tomuto byl ve smyslu ustanovení čl. 3 Všeobecných ustanovení pro 

soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóny 2018-2019 (dále jen „Všeobecná 

ustanovení“) oprávněn.  

 

Řečeným čl. 3 Všeobecných ustanovení je stanoveno, že v kvalifikacích a v části soutěže II. lig ČR 4a) 

- „O postup do Chance ligy“ (na tomto místě je nutné uvést, že v případě označení části soutěže 

příznakem 4a se jedná o tiskovou chybu vydaného Rozpisu soutěží ČSLH 2018/2019 a tím pádem o 

vadné označení části soutěže, která má být označena příznakem 3a, aniž by však byl jakkoliv dotčen 



 

obsah a význam předmětného ustanovení) mohou za zúčastněné kluby nastoupit pouze hráči, kteří za 

příslušný klub odehráli minimálně 50% utkání v soutěži s tím, že se sčítá počet startů za všechna 

družstva daného klubu, avšak utkání play-off se do tohoto počtu nezapočítávají. U brankáře se do tohoto 

počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl uveden v zápise o utkání, aniž by zasáhl do hry. 

Podmínku 50% odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát 

za klub do 15. 12. 2018 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub. 

  

Ve smyslu shora uvedeného byl tak Hráč, aby získal oprávnění hrát za družstvo Klubu v části II. ligy ČR 

3a) - „o postup do Chance ligy“, povinen nastoupit k minimálně 19 utkáním v základní, přesněji řečeno 

1. části II. ligy ČR, jak je tento počet upřesněn čl. 17 písm. a) Všeobecných ustanovení. Kontrolou utkání, 

která v 1. části soutěže II. liga ČR odehrálo družstvo Klubu, bylo shledáno, že Hráč nastoupil v utkání 

II. ligy ČR č. 2114 hraném dne 21. 11. 2018 v Havlíčkově Brodě mezi družstvem klubu BK Havlíčkův 

Brod, reg. č. ČSLH 60102, a družstvem Klubu, v utkání II. ligy ČR č. 2178 hraném dne 3. 1. 2019 

v Pelhřimově mezi družstvem klubu HC Lední medvědi Pelhřimov, reg. č. ČSLH 30411, a družstvem 

Klubu, v utkání II. ligy ČR č. 2183 hraném dne 5. 1. 2019 v Moravských Budějovicích mezi družstvem 

Klubu a družstvem klubu SHK iClinic Hodonín, reg. č. ČSLH 70602, a v utkání II. ligy ČR č. 2262 hraném 

dne 27. 2. 2019 v Moravských Budějovicích mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC Lední 

medvědi Pelhřimov, reg. č. ČSLH 30411. Dále bylo provedenou kontrolou shledáno, že Hráč se z pozice 

druhého brankáře, který nezasáhl do hry, ale byl uveden v zápise o předmětném utkání, zúčastnil utkání 

II. ligy ČR č. 2070 hraného dne 24. 10. 2018 ve Žďáru nad Sázavou mezi družstvem klubu SKLH Žďár 

n. Sázavou, reg. č. ČSLH 71424, a družstvem Klubu, utkání II. ligy ČR č. 2074 hraného dne  

27. 10. 2018 v Moravských Budějovicích mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC Tábor, reg. č. 

ČSLH 30801, utkání II. ligy ČR č. 2081 hraného dne 31. 10. 2018 v Českých Budějovicích mezi 

družstvem klubu HC DS Č. Budějovice, reg. č. ČSLH 30109, a družstvem Klubu, utkání II. ligy ČR č. 

2094 hraného dne 10. 11. 2018 v Moravských Budějovicích mezi družstvem Klubu a družstvem klubu 

HC Lední medvědi Pelhřimov, reg. č. ČSLH 30411, utkání II. ligy ČR č. 2111 hraného dne 17. 11. 2018 

v Moravských Budějovicích mezi družstvem Klubu a družstvem klubu DRACI ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 

80906, utkání II. ligy ČR č. 2123 hraného dne 24. 11. 2018 v Kopřivnici mezi družstvem klubu HC 

Kopřivnice, reg. č. ČSLH 80402, a družstvem Klubu, utkání II. ligy ČR č. 2140 hraného dne 5. 12. 2018 

v Moravských Budějovicích mezi družstvem Klubu a družstvem klubu SKLH Žďár n. Sázavou, reg. č. 

ČSLH 71424, utkání II. ligy ČR č. 2159 hraného dne 15. 12. 2018 v Moravských Budějovicích mezi 

družstvem Klubu a družstvem klubu Hokejový klub Opava s.r.o., reg. č. ČSLH 80603, utkání II. ligy ČR 

č. 2171 hraného dne 22. 12. 2018 v Orlové mezi družstvem klubu HC Orlová, reg. č. ČSLH 80305, a 

družstvem Klubu, utkání II. ligy ČR č. 2196 hraného dne 12. 1. 2019 v Šumperku mezi družstvem klubu 

DRACI ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, a družstvem Klubu, utkání II. ligy ČR č. 2219 hraného dne 30. 

1. 2019 v Moravských Budějovicích mezi družstvem Klubu a družstvem klubu BK Havlíčkův Brod, reg. 

č. ČSLH 60102, a utkání II. ligy ČR č. 2245 hraného dne 13. 2. 2019 ve Žďáru nad Sázavou mezi 

družstvem klubu SKLH Žďár n. Sázavou, reg. č. ČSLH 71424, a družstvem Klubu. Tím lze bez jakékoliv 

pochybnosti konstatovat, že Hráč v 1. části II. ligy ČR odehrál čtyři soutěžní utkání, v dalších dvanácti 

soutěžních utkáních byl na pozici druhého brankáře, který nezasáhl do hry, čili při součtu těchto shora 



 

uvedených utkání je nepochybné, že nesplnil předpoklad pro účast v části II. ligy ČR 3a) - „O postup do 

Chance ligy“ spočívající v odehrání 50% utkání za Klub, aniž by se do tohoto počtu započítávaly utkání 

play-off. 

 

Při posuzování výjimky z ustanovení čl. 3 Všeobecných ustanovení, věty první, STK ČSLH kontrolou 

údajů obsažených v registračním systému provozovaném Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále jen 

„ČSLH“) na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz shledala, že dne 17. 10. 2018 v 10:16 

hodin bylo registračním oddělením ČSLH schváleno hostování Hráče z klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. 

ČSLH 70703, do klubu SK Telč, reg. č. 70705, na dobu od 17. 10. 2018 do 30. 4. 2019, a následně 

téhož dne 17. 10. 2018 v 10:16 hodin bylo registračním oddělením ČSLH schváleno hostování mezi 

soutěžemi (střídavý start) Hráče z klubu SK Telč, reg. č. 70705, do Klubu, a to taktéž na dobu od  

17. 10. 2018 do 30. 4. 2019. Tím Hráč prokazatelně získal oprávnění hrát za Klub do 15. 12. 2018, jak 

je předpokládáno příslušným čl. 3 Všeobecných ustanovení, v dalším však již nebyla splněna podmínka 

v tom směru, že Hráč po datu 15. 12. 2018 nesehraje žádné soutěžní utkání za jiný klub, aby byl 

oprávněn zúčastnit se části II. ligy ČR 3a) - „o postup do Chance ligy“, neboť STK ČSLH kontrolou 

zápisů o utkání krajské ligy mužů Jihočeského kraje 2018-2019 prokázala, že Hráč po zmíněném datu 

15. 12. 2018 nastoupil za klub SK Telč, reg. č. ČSLH 70705, a to minimálně v utkání krajské ligy mužů 

Jihočeského kraje 2018-2019 č. C0146 hraném dne 16. 2. 2019 v Telči mezi družstvem klubu SK Telč, 

reg. č. ČSLH 70705, a družstvem klubu HC Lední medvědi Pelhřimov „B“, reg. č. ČSLH 30411. 

 

Na základě této uvedené skutečnosti DK ČSLH dospěla k závěru, že startem Hráče v Utkání č. 2851, 

v Utkání č. 2851, a dále v Utkání č. 2853 došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění 

dle Přílohy č. 2 části B bodu 8. písm. b) SDŘ, za což se Klubu ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ 

finanční pokuta v souhrnné výši 6.000,- Kč (slovy: šest 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 30. 5. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení 

Českému svazu ledního hokeje z.s., a to 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  


