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HC Děčín 
Oblouková 638/21 
405 02 Děčín 
-------------------------------------- 
Bílí Tygři Liberec 
Jeronýmova 494/20 
460 07 Liberec 
-------------------------------------- 
 
V Praze dne 29. 10. 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, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír 
Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „STK ČSLH“) se na svém jednání 
dne 29. 10. 2019 zabývala nedohraným utkání 1. ligy žen - A hraném mezi družstvem 
klubu HC Děčín, reg. č. ČSLH 50201, a družstvem klubu Bílí Tygři Liberec, se sídlem 
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec, reg. č. ČSLH 50502 (dále jen „Klub“) v Děčíně 
dne 27. 10. 2019 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
STK ČSLH v projednávaném případě shledala, že přes zranění dvou hráček družstva 
Klubu nenastal důvod pro předčasné ukončení Utkání z důvodu uvedeného v čl. 340 
písm. a) soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
jen „SDŘ“), čímž současně nenastal předpoklad pro rozhodnutí v dané věci na základě 
provinění některého z družstev ve smyslu čl. 411 SDŘ. S ohledem na výsledek 10:0 
ve prospěch družstva klubu HC Děčín, reg. č. ČSLH 50201, dosažený v Utkání k času 
jeho předčasného ukončení rozhodla STK ČSLH v projednávaném případě tak, že se 
v souladu s čl. 410 písm. a) SDŘ ponechává výsledek dosažený na hřišti. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání 1. ligy žen - A hraných v období od 25. 10. 2019 do 
28. 10. 2019 bylo shledáno, že Utkání nebylo dohráno do konce stanovené základní 
hrací doby, přičemž důvod předčasného ukončení Utkání byl popsán rozhodčím 
Utkání p. Milanem Vunčem v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím 
způsobem: „V čase 41:29 byl zápas předčasně ukončen pro nedostatek hráčů hostujícího týmu. 
Zranění nebyla způsobena nedovolenou hrou. Hráčka č. 22 byla zraněna po nezaviněném pádu. 
Hráčka č. 13 byla zraněna při útočné akci při nezaviněném pádu do brankové konstrukce.“ 
 



V daném případě STK ČSLH mezitímně shrnula, že družstvo Klubu k Utkání 
nastoupilo v souladu s čl. 318 odst. 1. SDŘ s jednou brankářkou a jedenácti hráčkami 
do pole, přičemž dle zápisu o Utkání došlo v průběhu Utkání ke zranění hráčky 
družstva Klubu č. 22 Kateřiny Raselové, reg. č. 0591291985, která utrpěla poranění 
hlavy a krku s tím, že byla odvezena rychlou záchrannou službou, a dále ke zranění 
hráčky družstva Klubu č. 13 Natálie Žákové, reg. č. 1003402002, která utrpěla zranění 
pravého kolena. V této fázi v čase Utkání 41:29 tak hlavní rozhodčí Utkání p. Milan 
Vunč rozhodl o předčasném ukončení Utkání z důvodu nedostatku hráčů družstva 
Klubu. 
 
STK ČSLH, lze-li vycházet z relevantnosti údajů obsažených v zápise o Utkání, 
shledala, že přes zranění shora jmenovaných hráček družstva Klubu dosahoval 
celkový počet hráček družstva Klubu včetně brankářky po zranění druhé jmenované 
hráčky Natálie Žákové, reg. č. 1003402002, počtu deseti, čímž ovšem dle STK ČSLH 
nenastal důvod pro postup ve smyslu čl. 340 písm. a) SDŘ, kterým je stanoveno, že 
rozhodčí příslušného utkání má právo předčasně ukončit utkání v případě, kdy klesne 
v průběhu hry počet hráčů včetně brankáře či brankářů družstva pod 10. Lze tak na 
tomto místě konstatovat, že k předčasnému ukončení Utkání nedošlo z důvodu 
provinění některého ze zúčastněných družstev, nýbrž chybným postupem rozhodčích 
Utkání, resp. jejich neznalostí příslušných ustanovení SDŘ. 
 
V dané věci STK ČSLH shrnula, že přestože nedošlo k provinění družstva nebo 
družstev ve smyslu čl. 411 SDŘ, je nezbytné o předčasně ukončeném Utkání 
rozhodnout tak, jak ukládá příslušný čl. 410 SDŘ. Při vyloučení postupů ve smyslu čl. 
410 písm. b) - c) SDŘ, které jsou výhradně aplikovatelné pro případ provinění 
některého ze zúčastněných družstev, s ohledem na dosažený průběžný výsledek 10:0 
ve prospěch družstva klubu HC Děčín, reg. č. 50201, a dále s ohledem na uplynulý 
hrací čas, kdy v okamžiku předčasně ukončeného Utkání zbývalo odehrát osmnáct 
minut a jedenatřicet sekund čistého času, rozhodla v projednávaném případě STK 
ČSLH tak, že se v souladu s čl. 410 písm. a) SDŘ ponechává výsledek dosažený na 
hřišti.  
 

P o u č e n í : 
 
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 


