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Eko. Tes. Pardubice 
K Vinici 1901 
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí 
 
 
V Praze dne 20. 10. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) ve složení 
Josef Řezníček, Mgr. Pavel Setikovský, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota, 
Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 
20. 10. 2020 zabývala neoprávněným startem hráčky družstva klubu Eko. Tes. 
Pardubice, se sídlem K Vinici 1901, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, reg. č. ČSLH 
60605 (dále jen „Klub“), Adély Fromové, reg. č. 1109012007 (dále jen „Hráčka“), 
v utkání 1. ligy žen - sk. A č. 6110 hraném dne 4. 10. 2020 v Pardubicích mezi 
družstvem Klubu a družstvem klubu Dračice Karlovy Vary, reg. č. ČSLH 40306 (dále 
jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 2. písm. b) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále jen „SDŘ“) se Hráčce za porušení ustanovení čl. 319 SDŘ ukládá v souladu s čl. 
502 písm. c) trest zastavení činnosti na dobu do 15. 11. 2020 včetně, a to ve všech 
soutěžích řízených Českým svazem ledního hokeje z.s. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání 1. ligy žen - sk. A hraných v období od 30. 9. 2020 do 
5. 10. 2020 a provedenou kontrolou oprávněnosti startu jednotlivých hráček 
účastnících se Utkání bylo shledáno, že v Utkání nastoupila za družstvo Klubu Hráčka, 
jejíž start byl prokázán mj. tím, že v čase Utkání 48:40 vstřelila gól na průběžný stav 
4:1 ve prospěch družstva Klubu, a dále že v čase Utkání 32:29 asistovala u gólu 
dosaženého spoluhráčkou č. 64 Lucií Hlavatou, reg. č. 0982002002, na průběžný stav 
2:1 ve prospěch družstva Klubu. 
 
Kontrolou údajů obsažených v registračním systému ČSLH provozovaném ČSLH na 
adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále jen „Registrační systém“) 
bylo shledáno, že Hráčka je registrována za klub SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, s tím, 
že dne 30. 9. 2020 ve 14:52 hodin bylo registračním oddělením ČSLH schváleno 
hostování mezi soutěžemi (střídavý start) Hráčky do klubu Eko. Tes. Pardubice, reg. 
č. ČSLH 60605, na dobu od 30. 9. 2020, kdy došlo ke schválení žádosti registračním 
oddělením ČSLH, do 30. 4. 2021. 



 
Ve vztahu k Hráčce je též dle DK ČSLH na místě uvést, že v den konání Utkání činil 
její dosažený věk 13 let, na základě čehož nebyla ve smyslu čl. 319 SDŘ oprávněna 
sehrát v jednom dni více než jedno mistrovské utkání. V den konání Utkání, které dle 
zápisu o Utkání začínalo v 16:45 hodin, přitom Hráčka nastoupila též za družstvo 
věkové kategorie starších žáků klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, v utkání č. S8157 
hraném mezi družstvem klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, a družstvem klubu HC 
Lev Benešov, reg. č. ČSLH 20112, které bylo dle zápisu o předmětném utkání 
zahájeno úvodním vhazováním v 9:45 hodin. V tomto zápise o utkání byla Hráčka 
zapsána s číslem dresu 17, přičemž její jméno nebylo vyškrtnuto na znamení 
skutečnosti, že by do předmětného utkání č. S8157 nezasáhla. Start Hráčky v utkání 
č. S8157 byl naopak též potvrzen otcem Hráčky p. Lubošem Fromem, který ve svém 
písemném sdělení ze dne 9. 10. 2020, které adresoval řediteli soutěží žen Mgr. Martinu 
Loukotovi, vysvětloval okolnosti startu Hráčky ve dvou utkáních v týž den. 
 
V uvedené věci na základě shora uvedených skutečností shrnula sportovně-technická 
komise ČSLH, že Hráčka odehrála v přímém rozporu s ustanovením čl. 319 SDŘ dvě 
soutěžní utkání v tentýž den, přičemž v takovém případě je její start v druhém utkání, 
tedy konkrétně v Utkání, nutno označit jako neoprávněný ve smyslu čl. čl. 411 odst. 1. 
písm. d) SDŘ. Na základě uvedeného sportovně-technická komise ČSLH rozhodla 
v souladu s čl. 410 písm. b) SDŘ tak, že se Utkání kontumuje ve prospěch družstva 
klubu Dračice Karlovy Vary, reg. č. ČSLH 40306. 
 
Z hlediska odpovědnosti za neoprávněný start Hráčky v Utkání konstatovala DK 
ČSLH, že Klub měl v posuzovaném případě omezené možnosti (je zde na mysli 
zejména skutečnost, že kluby nemají přístup do centrální databáze ČSLH, v níž se 
v dané sezóně evidují starty jednotlivých hráčů ledního hokeje) jak zjistit, zda Hráčka 
již v daný den nastoupila k soutěžnímu utkání v rámci soutěží řízených a 
organizovaných ČSLH. Stranou přitom DK ČSLH ponechává otázku, jak výraznou 
aktivitu v tomto směru Klub vyvíjel, neboť v daném případě neměla do dne projednání 
případu DK ČSLH žádné indicie, které by ji vedly k tomu, že Klub byl kýmkoliv, ať už 
Hráčkou samotnou, klubem SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, nebo řídícím orgánem 
soutěže Liga starších žáků „B“ sk. 17, který organizoval konání utkání S8157 hrané 
mezi družstvem klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, a družstvem klubu HC Lev 
Benešov, reg. č. ČSLH 20112, dne 4. 10. 2020, záměrně uveden v omyl. Přestože si 
dle názoru DK ČSLH měl být Klub vědom toho, že v souvislosti se startem Hráčky za 
družstvo Klubu teoreticky může dojít k jejímu neoprávněnému startu z důvodu 
porušení ustanovení čl. 319 SDŘ, neboť odpovědný zástupce Klubu p. Miroslav 
Klusoň dne 30. 9. 2020 ve 13:18 hodin potvrzoval prostřednictvím Registračního 
systému ČSLH žádost klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, o vyřízení hostování mezi 
soutěžemi (střídavého startu), jímž by byl umožněn start Hráčky za klub SC Kolín, reg. 
č. ČSLH 20401, avšak též za družstvo Klubu v příslušné soutěži žen, objektivní 
odpovědnost za neoprávněný start z hlediska posouzení disciplinárního provinění není 
na místě přiznat Klubu, nýbrž Hráčce samotné. Ve smyslu čl. 101 SDŘ jsou veškerá 
ustanovení SDŘ závazná mj. pro všechny hráče a hráčky ledního hokeje, tudíž je na 
místě předpokládat, že byl každý hráč ledního hokeje  s jeho jednotlivými ustanoveními 
obeznámen, nebo se s nimi alespoň seznámit mohl, což je ostatně též předpokládáno 
povinností hráče ledního hokeje stanovené čl. 325 písm. a) SDŘ, jímž je stanoveno, 
že každý hráč ledního hokeje je povinen dodržovat pravidla ledního hokeje, řády a 
další předpisy ČSLH a rozhodnutí orgánů ČSLH. Na základě toho si měla být Hráčka 



dle DK ČSLH vědoma, že dle čl. 319 SDŘ je vyloučen její start ve dvou soutěžních 
utkáních v jednom dni v rámci soutěží řízených a organizovaných ČSLH, a to do doby, 
nežli dovrší 18. rok věku. Hráčka tak současně byla dle DK ČSLH povinna oznámit 
Klubu, že v den konání Utkání již hrála v utkání č. S8157 hraného mezi družstvem 
klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, a družstvem klubu HC Lev Benešov, reg. č. ČSLH 
20112, na základě čehož by Klub mohl eventuálním neuvedením Hráčky do zápisu o 
Utkání předejít jejímu neoprávněnému startu za družstvo Klubu v Utkání. 
 
Na základě shora uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že Hráčka se 
svým jednáním, tedy konkrétně vědomým porušením ustanovení čl. 319 SDŘ, 
dopustila naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 2. písm. b) SDŘ, za což sejí v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ ukládá trest 
zastavení činnosti na dobu do 15. 11. 2020 včetně, a to ve všech soutěžích řízených 
Českým svazem ledního hokeje z.s. 
 
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 20. 11. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení finanční pokuty ČSLH, 
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 
 
 
Cc. SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, 
 krajský výkonný výbor ČSLH středočeského kraje 


