SK Kadaň
Na Průtahu 1854
432 01 Kadaň
-------------------------------------HC Dukla Jihlava
Tolstého 23
586 01 Jihlava
-------------------------------------V Praze dne 25. 1. 2019
Věc: Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH
Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček a Antonín Vansa (dále jen „STK
ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 24. 1. 2019 zabývala neoprávněným
startem hráče družstva klubu SK Kadaň, se sídlem Na Průtahu 1854, 432 01 Kadaň,
reg. č. ČSLH 50303 (dále jen „Klub“), Matěje Zabloudila, reg. č. 0858511998 (dále jen
„Hráč“), v utkání I. ligy ČR č. 1341 hraném dne 23. 1. 2019 v Kadani mezi družstvem
Klubu a družstvem klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703 (dále jen „Utkání“), a
rozhodla
takto:
Tím, že Hráč v Utkání hrál bez platné zaregistrované hráčské smlouvy ve smyslu
přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (dále jen „Hráčská smlouva“), se Klub
dopustil provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. d) soutěžního a disciplinárního řádu
Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“). Na základě této skutečnosti STK
ČSLH v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ rozhodla tak, že se Utkání kontumuje ve
prospěch družstva klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703.
Odůvodnění:
Kontrolou zápisů o utkání I. ligy ČR hraných dne 23. 1. 2019 bylo shledáno, že v Utkání
nastoupil za družstvo Klubu Hráč, přičemž ovšem z provedené kontroly Hráčských
smluv uzavřených mezi Klubem a hráči družstva Klubu registrovaných ředitelem I. ligy
ČR Mgr. Pavlem Setikovským vyplynulo, že Hráč v rozhodné době konání Utkání
neměl Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) zaregistrovanou žádnou
Hráčskou smlouvu. Ve vztahu k Hráči ČSLH eviduje pouze Hráčskou smlouvu, která
byla mezi Klubem a Hráčem uzavřena dne 11. 11. 2018, registrována ředitelem I. ligy
ČR Mgr. Pavlem Setikovským byla dne 12. 11. 2018, přičemž tato předmětná Hráčská
smlouva zanikla dne 11. 12. 2018 uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.
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Příslušným čl. 1.5. technických norem soutěže Chance Liga Rozpisu soutěží ČSLH
2018-2019 (dále jen „Technické normy“) je přitom stanoveno, že v utkání I. ligy ČR
mohou startovat pouze hráči se zaregistrovanou Hráčskou smlouvou s tím, že bez
předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Dále je
výslovně stanoveno, že případný start v utkání je považován za neoprávněný start se
všemi z toho plynoucími důsledky, přičemž výjimkou jsou hráči věkové kategorie
juniorů (tj. hráči ročníku narození 2000 až 2002), kteří v soutěži I. liga ČR mohou
startovat bez zaregistrované Hráčské smlouvy.
Na základě těchto uvedených skutečností nelze dle STK ČSLH než konstatovat, že
startem Hráče, aniž by tento měl v rozhodné době konání zaregistrovanou platnou
Hráčskou smlouvu uzavřenou s Klubem, či tuto Klubu postoupenou v souladu
s přestupním řádem pro kluby extraligy a I. ligy ČR jiným klubem, došlo k porušení čl.
1.5. Technických norem a tím k neoprávněnému startu Hráče ve smyslu čl. 411 odst.
1. písm. d) SDŘ. V daném případě tak STK ČSLH v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ
rozhodla tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu HC Dukla Jihlava,
reg. č. ČSLH 70703.
V souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se tři body, resp. vítězství v Utkání, přiznávají
družstvu klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, do tabulky I. ligy ČR se
započítává poměr branek 0:5 v neprospěch družstva Klubu. Veškeré v Utkání
dosažené individuální statistiky obou zúčastněných družstev se v souladu s čl. 409
odst. 4. SDŘ započítávají.
K dořešení se předává Disciplinární komisi Českého svazu ledního hokeje z.s.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí STK 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 STK ČSLH

