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SKLH Žďár n. Sázavou 
Jungmannova 1496/10 
591 01 Žďár nad Sázavou 
-------------------------------------- 
Hockey Club Moravské Budějovice 2019 
Komenského sady 1642 
676 02 Žďár nad Sázavou 
-------------------------------------- 
 
V Praze dne 12. 12. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH 
 
Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa 
(dále jen „STK ČSLH“) se na svém jednání dne 12. 12. 2019 zabývala neoprávněným 
startem hráče družstva klubu SKLH Žďár n. Sázavou, se sídlem Jungmannova 
1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, reg. č. ČSLH 71424 (dále jen „Klub“), Václava 
Půži, reg. č. 0932801996 (dále jen „Hráč“), v utkání II. ligy ČR č. 2498 hraném dne 
11. 12. 2019 ve Žďáru nad Sázavou mezi družstvem Klubu a družstvem klubu Hockey 
Club Moravské Budějovice 2019, reg. č. ČSLH 71016 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Tím, že Hráč nastoupil za družstvo Klubu poté, co v předcházejícím průběhu sezóny 
nastoupil k rozhodnému utkání ve smyslu čl. 26 odst. 1. písm. c) přestupního řádu pro 
kluby extraligy a I. ligy (dále jen „Přestupní řád“) za družstvo klubu HC Dukla Jihlava, 
reg. č. ČSLH 70703, 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 Hockey Club Moravské Budějovice 
2019, reg. č. ČSLH 71016. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR hraných dne 11. 12. 2019 bylo shledáno, že 
v Utkání nastoupil za družstvo Klubu Hráč, jenž získal oprávnění nastupovat za 
družstvo Klubu na základě prohlášení o postoupení hráčské smlouvy uzavřeného mezi 
Klubem a klubem HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, které bylo potvrzeno 
ředitelem soutěží Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) p. Antonínem 
Vansou dne 10. 10. 2019 ve 13:44 hodin s tím, že současně s tím bylo jmenovaným 
zástupcem ČSLH schváleno hostování mezi soutěžemi (dále jen „Střídavý start) téhož 
Hráče z Klubu do klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703. 
 



S ohledem na shora uvedené STK ČSLH v dané věci konstatovala, že na Hráče se 
v plném rozsahu vztahovala podmínka stanovená příslušným čl. 26 odst. 1. písm. c) 
Přestupního řádu, jímž je konkrétně stanoveno, že střídavý start je omezen počtem 26 
utkání odehraných ve vyšší soutěži v příslušné sezoně, přičemž po odehrání tohoto 
počtu utkání ve vyšší soutěži může hráč pokračovat v příslušné sezóně pouze 
v jednom klubu a v jedné soutěži. 
 
Lze tak mezitímně shrnout, že v den konání Utkání platil stav popsaný odstavcem 
prvním tohoto rozhodnutí, tedy že Hráč za družstvo klubu nastoupil na základě 
prohlášení o postoupení hráčské smlouvy uzavřeného mezi Klubem a klubem HC 
Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, které bylo potvrzeno ředitelem soutěží ČSLH p. 
Antonínem Vansou dne 10. 10. 2019 ve 13:44 hodin s tím, že v platnosti byl v den 
konání Utkání též Střídavý start téhož Hráče z Klubu do klubu HC Dukla Jihlava, reg. 
č. ČSLH 70703, schválený ředitelem soutěží ČSLH p. Antonínem Vansou téhož dne 
10. 10. 2019 ve 13:44 hodin. Při posouzení oprávněnosti startu Hráče v Utkání za 
družstvo Klubu je dále nezbytné uvést, že Hráč dne 30. 11. 2019 nastoupil v Havířově 
k utkání Chance ligy č. 1213 hranému mezi družstvem klubu HC AZ Havířov 2010, 
reg. č. ČSLH 80608, a družstvem klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, které 
bylo jeho šestadvacátým odehraným utkáním v Chance lize v probíhající sezóně 2019-
2020, přičemž tím, že Hráč po odehrání tohoto utkání nastoupil k dalšímu utkání 
rovněž v Chance lize, konkrétně k utkání č. 1221 hranému dne 2. 12. 2019 v Jihlavě 
mezi družstvem klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, a družstvem klubu HC 
Baník Sokolov, reg. č. ČSLH 40901, nebyl od této doby ve smyslu čl. 26 odst. 1. písm. 
c) Přestupního řádu již nadále oprávněn nastupovat za družstvo Klubu. 
 
Na základě těchto uvedených skutečností nelze dle STK ČSLH než konstatovat, že 
startem Hráče, aniž by tento byl oprávněn nastupovat za družstvo Klubu v důsledku 
startu za družstvo klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, po odehrání 26. utkání 
ve vyšší soutěži, došlo 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 Hockey Club Moravské 
Budějovice 2019, reg. č. ČSLH 71016. 
 
V souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se tři body, resp. vítězství v Utkání, přiznávají 
družstvu klubu Hockey Club Moravské Budějovice 2019, reg. č. ČSLH 71016, do 
tabulky II. 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. 
 

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 


