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HC Uničov 
Pionýrů 1187 
783 91 Uničov 
 
V Praze dne 4. 11. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír 
Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání 
dne 29. 10. 2019 zabývala neoprávněným startem blíže nezjištěné hráčky na cizí 
hráčský průkaz za družstvo klubu HC Uničov, se sídlem Pionýrů 1187, 783 91 Uničov, 
reg. č. ČSLH 80507 (dále jen „Klub“), v utkání I. ligy žen - B č. 6219 hraném dne 
20. 10. 2019 v Uničově mezi družstvem Klubu a družstvem klubu WHC Valkyries Brno, 
reg. č. ČSLH 70232 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 2. písm. c) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále také jen jako „SDŘ“) se trenérovi družstva Klubu p. Romanu Balážovi, reg. č. 
0744171981 (dále jen „Trenér“), za start blíže nezjištěné hráčky na cizí hráčský průkaz 
v Utkání ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení činnosti v délce trvání 
šesti měsíců, tj. od 4. 11. 2019 do 4. 5. 2020 vč., a to ve všech soutěžích řízených 
Českým svazem ledního hokeje z.s. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání 1. ligy žen - B hraných v období od 17. 10. 2019 do 
24. 10. 2019 bylo shledáno, že v Utkání došlo na žádost obou v Utkání zúčastněných 
družstev k provedení konfrontace u celkem čtyř vybraných hráček, přičemž touto 
provedenou konfrontací bylo dle údajů obsažených v poznámkách k utkání zápisu o 
Utkání shledáno, že na hráčský průkaz hráčky družstva Klubu Daši Mihálové, reg. č. 
1251901989, nenastoupila tato jmenovaná hráčka, nýbrž hráčka jiná, blíže však 
neurčená. 
 
V dané věci sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen 
„STK ČSLH“) provedeným dokazováním listinnými důkazy, konkrétně zápisem o 
Utkání a přílohami č. 1 a č. 2 k zápisu o Utkání zpracovanými ve smyslu čl. 330 SDŘ, 
shledala, že o přestávce mezi druhou a třetí třetinou požádalo družstvo Klubu o 
provedení konfrontace u hráčky družstva klubu WHC Valkyries Brno, reg. č. ČSLH 
70232, č. 33 Šárky Aniolové, reg. č. 0415181978, aniž by hlavním rozhodčím Utkání 
p. Jaroslavem Klíčem byla shledána jakákoliv pochybnost ohledně totožnosti hráčky, 



a to přestože jmenovaná hráčka nepředložila jakýkoliv doklad, kterým by mohla 
prokázat svou totožnost. Dále družstvo klubu WHC Valkyries Brno, reg. č. ČSLH 
70232, požádalo o provedení konfrontace u hráček družstva Klubu č. 1 Daši Mihálové, 
reg. č. 1251901989, č. 9 Gabriely Hrubanové, reg. č. 1020622003, a č. 15 Lucie 
Samohýlové, reg. č. 1026852000. Zatímco u hráček č. 9 Gabriely Hrubanové, reg. č. 
1020622003 a č. 15 Lucie Samohýlové, reg. č. 1026852000, nebyly shledány hlavním 
rozhodčím Utkání p. Jaroslavem Klíčem žádné pochybnosti ve věci jejich totožnosti, u 
hráčky č. 1 Daši Mihálové, reg. č. 1251901989, byly tyto pochybnosti shledány, 
přičemž z uvedeného důvodu byla hráčka nastupující v Utkání s č. 1 požádána o 
prokázání totožnosti, čemuž tato hráčka vyhověla, bylo však zjištěno, že osobní údaje 
na jí předloženém dokladu totožnosti neodpovídají údajům uvedeným na předloženém 
hráčském průkazu hráčky uvedené v zápise o Utkání s číslem dresu 1, tedy jinými 
slovy, že na hráčský průkaz hráčky Daši Mihálové, reg. č. 1251901989, nenastoupila 
v Utkání tato jmenovaná hráčka, nýbrž hráčka jiná, jejíž jméno však nebylo v zápise o 
Utkání ani v jeho přílohách uvedeno, přestože prokázala hlavnímu rozhodčímu Utkání 
p. Jaroslavu Klíčovi svou totožnost. 
 
Bez ohledu na nezjištěnou totožnost hráčky nastoupivší v Utkání s číslem dresu 1 
shledala STK ČSLH v daném případě nepochybným, že start této blíže nezjištěné 
hráčky na hráčský průkaz hráčky Daši Mihálové, reg. č. 1251901989, nelze označit 
jinak nežli jako neoprávněný ve smyslu čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ, a to i v takovém 
případě, pokud by STK ČSLH prokázala, že tato nezjištěná hráčka byla v souladu 
s řády a předpisy Českého svazu ledního hokeje z.s. řádně registrována za Klub. Na 
základě této uvedené skutečnosti tak STK ČSLH v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ 
rozhodla, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu WHC Valkyries Brno, 
reg. č. ČSLH 70232. 
 
V souvislosti s rolí Trenéra v rámci Utkání je pak dle DK ČSLH nezbytné připomenout 
zejména povinnost plynoucí z čl. 323 písm. b) SDŘ, jímž je stanoveno, že trenér je 
povinen dodržovat pravidla ledního hokeje v platném znění, řády a další předpisy 
Českého svazu ledního hokeje z.s. a rozhodnutí orgánů Českého svazu ledního 
hokeje z.s. Byť tak Trenér přímo nepotvrzuje tak jako vedoucí družstva za použití 
svého unikátního uživatelského hesla správnost údajů uvedených v zápise o utkání a 
oprávněnost startu hráčů svého družstva, je dle DK ČSLH nepochybné, že si měl být 
v návaznosti na povinnost jemu uloženou příslušným čl. 323 písm. b) SDŘ vědom 
skutečnosti, že v souladu s čl. 320 SDŘ hráčky mohou hrát pouze tehdy, je-li mj. 
rozhodčímu příslušného utkání předložen platný průkaz hráče, resp. hráčky. Namísto 
toho byla cíleně v zápise o utkání uvedena hráčka Daša Mihálová, reg. č. 1251901989, 
přičemž dle názoru DK ČSLH si Trenér musel být vědom, že se Utkání fyzicky 
nezúčastní a její hráčský průkaz bude zneužit za účelem startu blíže nezjištěné hráčky, 
která v souladu s platnými řády a dalšími předpisy Českého svazu ledního hokeje z.s. 
není oprávněna se Utkání účastnit, a jejíž totožnost byla následně provedenou 
konfrontací dle čl. 330 SDŘ zjištěna jako neodpovídající, když osobní údaje na jí 
předloženém dokladu totožnosti neodpovídaly údajům uvedeným na hráčském 
průkazu hráčky Daši Mihálové, reg. č. ČSLH 1251901989. 
 
Současně s tím při svém rozhodování DK ČSLH zohlednila skutečnost, že Trenér je 
v rámci družstva Klubu nejvyšší autoritou, která je odpovědná mj. za vedení družstva 
příslušného klubu v utkání, za složení jednotlivých do utkání nasazovaných formací 
atd. V daném případě tak má DK ČSLH důvodně za to, že rozhodnutí o nasazení blíže 



nezjištěné hráčky na hráčský průkaz hráčky Daši Mihálové, reg. č. ČSLH 1251901989, 
aniž by tato nezjištěná hráčka byla oprávněna se Utkání účastnit, spadalo rovněž do 
přímé odpovědnosti Trenéra, přičemž vedoucí družstva Klubu pí. Jana Hrbatová, reg. 
č. 0480251977, již v dalším při potvrzování oprávněnosti startu hráček družstva Klubu 
ve smyslu čl. 324 písm. f) SDŘ postupovala právě na základě učiněného rozhodnutí 
Trenéra, aniž by však tímto byla ze svého jednání pro potřeby disciplinárního 
projednání dané věci vyviněna. 
 
Na základě těchto skutečností DK ČSLH dospěla k jednomyslnému závěru, že se 
Trenér dopustil spáchání zvláště závažného přestupku spočívajícímu v umožnění 
startu blíže nezjištěné hráčky na cizí hráčský průkaz, a v projednávaném případě 
rozhodla tak, že Trenér nese za start této hráčky v Utkání přímou odpovědnost, čímž 
se dopustil disciplinárního provinění ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 2. písm. c) 
SDŘ, za což se Trenérovi ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení 
činnosti v délce trvání šesti měsíců, tj. konkrétně na dobu od 4. 11. 2019 do 4. 5. 2020 
včetně, a to ve všech soutěžích řízených Českým svazem ledního hokeje z.s. 
 
Poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za disciplinární 
projednání je Klub povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, 
do 4. 12. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení stanoveného 
disciplinárního poplatku 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 


