
 

 

 
 

Slovan Morav.Třebová 
Nádražní 1145/12 
571 01 Moravská Třebová 
 
 
V Praze dne 15. 9. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jen jako „ČSLH“) 
ve složení Josef Řezníček, Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír 
Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále také jen jako „DK ČSLH“) se na 
svém jednání dne 15. 9. 2020 zabývala nahrazením podpisů hráčů Vojtěcha 
Augustina, reg. č. 0784801995, Zbyňka Hradila, reg. č. 0784851994, a Matěje 
Pavlovského, reg. č. 0783381996, na příslušných formulářích „Ohlášení hostování“, 
jimiž bylo hlášeno hostování jmenovaných hráčů do klubu HC Slovan Morav.Třebová, 
se sídlem Nádražní 1145/12, 571 01 Moravská Třebová, reg. č. ČSLH 60902 (dále 
také jen jako „Klub“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 10. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
také jen jako „SDŘ“) se funkcionáři Klubu p. Pavlu Kršňákovi, reg. č. 13. 2. 1964 (dále 
také jen jako „Funkcionář“) ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení 
činnosti na dobu 3 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu 
do 30. 4. 2021 včetně. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 1. 6. 2020 v 9:17 hodin bylo registračním oddělením ČSLH schváleno hostování 
hráče Zbyňka Hradila, reg. č. 0784851994, z klubu HC Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, 
do Klubu na dobu od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2022, dále dne 8. 6. 2020 v 8:09 hodin bylo 
registračním oddělením ČSLH schváleno hostování hráče Matěje Pavlovského, reg. č. 
0783381996, z klubu HC Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, do Klubu na dobu od 
8. 6. 2020 do 30. 4. 2022, a dále dne 25. 6. 2020 ve 14:09 hodin bylo registračním 
oddělením ČSLH schváleno hostování hráče Vojtěcha Augustina, reg. č. 0784801995, 
z klubu HC Sparta Praha, reg. č. ČSLH 10701, do Klubu na dobu od 25. 6. 2020 do 
30. 4. 2021. 
 
Dne 11. 8. 2020 byly registračnímu oddělení ČSLH doloženy písemnosti, v nichž shora 
jmenovaní hráči Zbyněk Hradil, reg. č. 0784851994, Matěj Pavlovský, reg. č. 
0783381996, a Vojtěch Augustin, reg. č. 0784801995, shodně čestně prohlásili, že na 
sezónu 2020-2021 nepodepsali ohlášení hostování ze svého mateřského klubu do 



Klubu a současně, že jsou pro nadcházející sezónu 2020-2021 shodně dohodnuti 
s klubem HC Kohouti Č.Třebová. Na důkaz pravdivosti uvedených sdělení byla 
všechna čestná prohlášení opatřena ověřovací doložkou pro legalizaci na základě 
předložení dokladů totožnosti jmenovaných hráčů. 
 
V návaznosti na uvedené byl Klub dne 20. 8. 2020 písemně manažerem registračního 
oddělení ČSLH Mgr. Pavlem Smažilem vyzván, aby v uvedené věci doložil do středy 
26. 8. 2020 originály formulářů „Ohlášení hostování“ podepsané hráči Vojtěchem 
Augustinem, reg. č. 0784801995, Zbyňkem Hradilem, reg. č. 0784851994, a Matějem 
Pavlovským, reg. č. 0783381996, s tím, že pokud by Klub byl názoru, že formuláře 
„Ohlášení hostování“ nebyly podepsány jmenovanými hráči, ale jejich podpis na 
dokumentu byl nahrazen, aby takovou skutečnost sdělil. 
 
K této popsané žádosti sdělil za Klub Funkcionář, že formuláře „Ohlášení hostování“ 
nebyly podepsány samotnými hráči, ale jejich podpis byl učiněn jinou osobou, a to 
s údajným souhlasem jednotlivých hráčů. Dále jmenovaný zástupce Klubu obsáhle 
obhajoval postup Klubu při nahrazení podpisů uvedených hráčů amatérským 
prostředím, v němž Klub vykonává svou činnost s tím, že se na úrovni nejvyšší krajské 
soutěže má jednat o běžnou praxi. 
 
Na základě uvedených skutečností registrační oddělení ČSLH shrnulo, že v případě 
hostování hráčů Zbyňka Hradila, reg. č. 0784851994, Matěje Pavlovského, reg. č. 
0783381996, a Vojtěcha Augustina, reg. č. 0784801995, nebyla splněna předepsaná 
náležitost žádosti o hostování ve smyslu čl. 5 odst. 3. písm. b) přestupního řádu mimo 
klubů extraligy a I. ligy, tedy že vytištěná žádost o hostování musí být opatřena 
podpisem hráče, u hráčů mladších 15 let podpisem hráče a současně podpisem jeho 
zákonného zástupce, přičemž v návaznosti na shora uvedené byla hostování hráče 
Zbyňka Hradila, reg. č. 0784851994, z klubu HC Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, do 
Klubu na dobu od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2022, hostování hráče Matěje Pavlovského, reg. 
č. 0783381996, z klubu HC Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, do Klubu na dobu od 
8. 6. 2020 do 30. 4. 2022 a hostování hráče Vojtěcha Augustina, reg. č. 0784801995, 
z klubu HC Sparta Praha, reg. č. ČSLH 10701, do Klubu na dobu od 25. 6. 2020 do 
30. 4. 2021, s okamžitou platností zrušena. 
 
Dne 8. 9. 2020 se uvedeným případem zabývala DK ČSLH, přičemž v rámci 
projednání daného případu konstatovala, že není na místě disciplinárně projednávat 
Klub, nýbrž konkrétní osobu, která se měla daného jednání dopustit. Proto byl Klub 
dne 8. 9. 2020 písemně vyzván, aby ve lhůtě do 11. 9. 2020 sdělil jméno konkrétní 
osoby (případně konkrétních osob), která se dopustila nahrazení podpisu hráčů 
Vojtěcha Augustina, reg. č. 0784801995, Matěje Pavlovského, reg. č. 0783381996, a 
Zbyňka Hradila, reg. č. 0784851994, na příslušných formulářích „Ohlášení hostování“ 
ve vztahu ke shora uvedeným hostováním jmenovaných hráčů, případně, aby Klub 
sdělil další okolnosti, které by mohly sloužit k řádnému objasnění případu. Současně 
s tím byl Klub upozorněn, že nevyhovění této výzvě nebo neposkytnutí požadovaných 
informací ve stanovené lhůtě bude považováno za maření činnosti DK ČSLH se všemi 
z toho plynoucími důsledky. 
 
Ke shora uvedené výzvě byla DK ČSLH doručena dne 10. 9. 2020 zpráva elektronické 
pošty, v níž Funkcionář stroze uvedl, že jak již minule uvedl, doklady tohoto charakteru 
si nezakládá, takže nemůže se 100 % jistotou říci, kdo je podepsal, ale pokud je to pro 



jednání DK ČSLH tak strašně důležité, jak Funkcionář doslova uvedl, přiznal se 
Funkcionář, že se daného jednání dopustil právě on. 
 
Po seznámení se s listinnými důkazy v dané věci DK ČSLH shrnula, že nelze činit 
pochybnosti v tom směru, že by se posuzovaného jednání dopustil někdo jiný nežli 
Funkcionář, a jakákoliv odpovědnost za toto jednání spadá výhradně k tíži 
Funkcionáře. Ať už byly v daném případě motivy Funkcionáře jakékoliv, a lze 
předpokládat, že se daného jednání Funkcionář dopustil z důvodu, aby urychlil proces 
registrace shora jmenovaných hráčů v Klubu, byť i nad takovou úvahou je na místě 
vyslovit pochybnost s přihlédnutím ke skutečnosti, že ke schválení uvedených 
hostování došlo registračním oddělením ČSLH v období od 1. do 25. 6. 2020, tedy 
téměř dva a půl měsíce před začátkem soutěže, které se Klub v příslušné věkové 
kategorii seniorů účastní, není takový přístup v žádném případě obhajitelný, neboť se 
zřetelně jedná o nepřípustné nahrazení vůle samotných hráčů, která měla být 
vyjádřena jejich podpisem na příslušeném formuláři „Ohlášení hostování“. Je na místě 
dle DK ČSLH doplnit, že postupující elektronizací systémů provozovaných ČSLH došlo 
k výraznému zjednodušení procesu registrace hráčů, kteří se ani nemusí fyzicky 
dostavit do sídla toho kterého klubu, aby podepsali přestupní, resp. hostovací lístky, 
jak tomu bývalo v minulosti, ale příslušný dokument „Ohlášení hostování“, resp. 
„Ohlášení přestupu“, resp. „Ohlášení zrušení hostování“ si mohou vytisknout ve svém 
civilním zaměstnání nebo doma, a takto podepsaný dokument ve formátu .pdf doručit 
zpět klubu, za který hodlají v příslušné sezóně nastupovat. 
 
Na základě shora uvedených skutečností DK ČSLH shledala jednání Funkcionáře ve 
věci nahrazení podpisů hráčů Vojtěcha Augustina, reg. č. 0784801995, Zbyňka 
Hradila, reg. č. 0784851994, a Matěje Pavlovského, reg. č. 0783381996, na 
příslušných formulářích „Ohlášení hostování“, jimiž bylo ohlášeno hostování 
jmenovaných hráčů do Klubu zcela nepřijatelným a dospěla k závěru, že se 
Funkcionář svým jednáním dopustil naplnění skutkové podstaty disciplinárního 
provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu 10. SDŘ. Z uvedeného důvodu, avšak 
s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že Funkcionář po celou dobu projednávání 
případu poskytoval DK ČSLH, resp. předtím registračnímu oddělení ČSLH na 
vyžádání svou součinnost a své jednání doznal, čímž napomohl řádnému objasnění 
případu, a dále vzhledem k tomu, že částečného účelu disciplinárního jednání mohlo 
být dosaženo již jen samotným projednáním případu DK ČSLH, rozhodla DK ČSLH, 
že se Funkcionáři v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti na 
dobu 3 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu do 
30. 4. 2021 včetně. 
 
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 15. 10. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení, a to 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. 
 
Josef Řezníček, předseda DK ČSLH 


