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SHK Drtiči Hodonín 
Tyršova 10 
695 01 Hodonín 
-------------------------------------- 
DRACI PARS ŠUMPERK 
Žerotínova 2010/59 
787 01 Šumperk 
-------------------------------------- 
 
V Praze dne 3. 3. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH 
 
Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení 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 3. 3. 2020 
zabývala nesehraným utkáním II. ligy ČR č. 2576, které se dle rozpisu soutěže II. liga 
ČR mělo odehrát mezi družstvem klubu DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 
80906, a družstvem klubu SHK Drtiči Hodonín, se sídlem Tyršova 10, 695 01 Hodonín, 
reg. č. ČSLH 70602 (dále jen „Klub“), v Šumperku dne 29. 2. 2020 od 17:00 hodin 
(dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Tím, že se družstvo Klubu nedostavilo ve stanoveném termínu k Utkání, došlo 
k porušení povinnosti Klubu stanovené příslušným čl. 317 soutěžního a disciplinárního 
řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“), čímž se Klub současně 
dopustil provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. b) SDŘ. Na základě této uvedené 
skutečnosti STK ČSLH v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ rozhodla v projednávaném 
případě tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu DRACI PARS 
ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Na základě informace podané STK ČSLH ředitelem II. ligy ČR Mgr. Pavlem 
Setikovským (dále jen „Ředitel II. ligy“) se STK ČSLH zabývala nesehraným Utkáním, 
které se dle rozpisu soutěže II. liga ČR mělo konat dne 29. 2. 2020 od 17:00 hodin na 
zimním stadionu v Šumperku. 
 
V uvedené věci obdržel Ředitel II. ligy dne 27. 2. 2020 prostřednictvím zprávy 
elektronické pošty sdělení předsedy Klubu Mgr. Jany Gajošové, jímž jmenovaná 
informovala, že z důvodu vysokého počtu zraněných a nemocných hráčů družstva 
Klubu není Klub pro potřeby Utkání schopen dodržet počet hráčů stanovený řády 
ČSLH, kteří musí nastoupit k hokejovému utkání II. ligy. Dále byl Ředitel II. ligy 



informován, že se Klub pokoušel vyřešit danou záležitost žádostí o přeložení Utkání 
na úterý 3. 3. 2020, přičemž však danému návrhu nebylo pořádajícím klubem DRACI 
PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, vyhověno. Závěrem Klub prostřednictvím 
jmenované Mgr. Jany Gajošové konstatoval, že postoj pořádajícího klubu DRACI 
PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, chápe a že je plně srozuměn s případným 
postihem, nicméně, že zdraví hráčů je nadřazeno ostatnímu. 
 
Po posouzení veškerých skutečností s případem souvisejících STK ČSLH 
konstatovala, že není na místě, aby byla dotčeným klubům poskytována z rozhodnutí 
STK ČSLH jakákoliv další lhůta k tomu, aby se dohodly na novém termínu a 
neprodleně jej sdělily řídícímu orgánu soutěže, a to zejména z důvodu, že Klub 
prostřednictvím systému určeného pro administraci utkání provozovaného ČSLH na 
adrese webové stránky http://zapasy.ceskyhokej.cz (dále jen „Systém zápasů“) dne 
27. 2. 2020 v 17:32 hodin navrhl přeložení Utkání na termín 3. 3. 2020 s časem 
začátku Utkání 18:00 hodin, přičemž k této uvedené žádosti pořádající klub DRACI 
PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, téhož dne 27. 2. 2020 v 17:44 hodin vydal 
zamítavé stanovisko s odůvodněním vytíženosti zimního stadionu v Šumperku, a dále 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že na termín 4. 3. 2020 bylo stanoven ukončení 1. části 
soutěže II. liga ČR, na kterou následně dne 7. 3. 2020 má navazovat 2. část soutěže, 
tj. předkolo play-off jednotlivých skupin II. ligy ČR. Nemoc hráčů pak nelze dle STK 
ČSLH vykládat jakožto zásah vyšší moci ve smyslu čl. 305 SDŘ, a na základě této 
skutečnosti je nezbytné trvat na přiznané povinnosti Klubu zajistit účast svých hráčů 
tak, aby bylo družstvo Klubu schopno nastoupit do Utkání v minimálním stanoveném 
počtu hráčů, kterým se v souladu s čl. 318 odst. 1. písm. a) SDŘ rozumí minimálně 1 
brankář a dále v souladu s čl. 318 odst. 1. písm. b) SDŘ minimálně 10 hráčů do pole. 
 
Ze shora popsaných důvodů rozhodla STK ČSLH v projednávaném případě tak, že 
tím, že se družstvo Klubu nedostavilo ve stanoveném termínu k Utkání, došlo 
k porušení povinnosti Klubu stanovené příslušným čl. 317 SDŘ, čímž se Klub 
současně dopustil provinění dle čl. 411 odst. 1. písm. b) SDŘ. Na základě této uvedené 
skutečnosti STK ČSLH v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ rozhodla v projednávaném 
případě tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva klubu DRACI PARS 
ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906. 
 
V souladu s čl. 409 odst. 1. SDŘ se tři body přiznávají družstvu klubu DRACI PARS 
ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, do tabulky soutěže II. ligy ČR se započítává poměr 
branek 0:5 v neprospěch družstva Klubu. 
 
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. 
 

za STK ČSLH 
Antonín Vansa 


