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HC Uničov 
Pionýrů 1187 
783 91 Uničov 
-------------------------------------- 
WHC Valkyries Brno 
Černého 838/16 
635 00 Brno 
-------------------------------------- 
 
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 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 : 
 
Startem blíže nezjištěné hráčky v Utkání na cizí hráčský průkaz se Klub dopustil 
provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. d) soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu 
ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“), přičemž na základě této skutečnosti 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.  
 

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. 
 
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, STK ČSLH 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 nenastoupila v Utkání tato 
jmenovaná hráčka, nýbrž hráčka jiná, jejíž jméno však nebylo v zápise o Utkání ani 
v jeho přílohách uvedeno, přestože prokázala rozhodčímu Utkání p. Jaroslavu Klíčovi 
svou totožnost. 
 
Bez ohledu na nezjištěnou totožnost hráčky nastoupivší v Utkání s číslem dresu 1 je 
dle STK ČSLH v daném případě nepochybné, 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 souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se tři body, resp. vítězství v Utkání, přiznávají 
družstvu klubu WHC Valkyries Brno, reg. č. ČSLH 70232, do tabulky I. ligy žen - B 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 DK ČSLH. 
 

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 STK ČSLH 


