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HC Olomouc 
Hynaisova 1091/ 9a 
779 00 Olomouc 

 

V Praze dne 19. 10. 2021 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Pavel Smažil, Mgr. Tereza Menčíková, Bc. Vladimír 
Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 19. 10. 2021 
zabývala startem hráče družstva klubu HC Olomouc, se sídlem Hynaisova 1091/9a, 
779 00 Olomouc, reg. č. ČSLH 80502 (dále jen „Klub“), Aleše Poledny, reg. č. 
1010362002 (dále jen „Hráč“), bez jmenovky na dresu v utkání soutěže extraliga 
juniorů (dále jen „ELJ“) č. 3105 mezi družstvem klubu PSG Berani Zlín, reg. č. ČSLH 
70501, a družstvem Klubu hraném dne 16. 10. 2021 ve Zlíně (dále jen „Utkání“), a 
rozhodla 
 

t a k t o : 
 

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B 
bodu 7. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen 
„SDŘ“) se Klubu za porušení povinnosti stanovené odst. 9. technických norem ELJ 
Rozpisu soutěží 2021-2022 (dále jen „Technické normy“) v Utkání ukládá v souladu 
s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun 
českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Kontrolou zápisů o utkání ELJ hraných v období od 13. 10. 2021 do 18. 10. 2021 bylo 
zjištěno, že Hráč nastoupil v Utkání bez jmenovky na dresu, přičemž tato skutečnost 
byla poznamenána hlavním rozhodčím Utkání p. Petrem Bláhou v poznámkách 
k utkání zápisu o Utkání.   
 

- Zkoumáním ostatních zápisů o utkání ELJ shledala DK ČSLH, že Hráč v Utkání 
nastoupil již ke svému desátému utkání za družstvo Klubu v ELJ, přičemž DK 
ČSLH shledala, že Hráč v předcházejícím průběhu sezóny nastoupil za Klub v 
utkání ELJ č. 3002 hraném v Olomouci dne 10. 9. 2021 mezi družstvem Klubu 
a družstvem klubu Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 50502, , v utkání ELJ č. 3011 
hraném v Olomouci dne 11. 9. 2021 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu 
BK Mladá Boleslav, reg. č. ČSLH 20704, , v utkání ELJ č. 3040 hraném 
v Olomouci dne 21. 9. 2021 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu EC Red 
Bull Salzburg, v utkání ELJ č. 3044 hraném v Havířově dne 24. 9. 2021 mezi 
družstvem klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, a družstvem Klubu, 
v utkání ELJ č. 3053 hraném v Třinci dne 25. 9. 2021 mezi družstvem klubu HC 
Oceláři Třinec, reg. č. ČSLH 80203, a družstvem Klubu, v utkání ELJ č. 3062 



 

hraném v Ostravě dne 28. 9. 2021 mezi družstvem klubu HC VÍTKOVICE 
RIDERA, reg. č. ČSLH 80702, a družstvem Klubu, v utkání ELJ č. 3078 hraném 
v Olomouci dne 1. 10. 2021 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC 
Litvínov, reg. č. ČSLH 50801, v utkání ELJ č. 3088 hraném v Olomouci dne 
2. 10. 2021 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu Piráti Chomutov, reg. č. 
ČSLH 50302, a v utkání ELJ č. 3096 hraném v Brně dne 15. 10. 2021 mezi 
družstvem HC KOMETA BRNO, reg. č. ČSLH 70202, a družstvem Klubu. 

 

Na základě těchto uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že startem 
Hráče v Utkání bez jmenovky na dresu došlo k porušení povinnosti stanovené odst. 9. 
Technických norem, tj. že v utkáních ELJ musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou 
s tím, že výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), 
jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče 
uvedeno v registračním systému ČSH a v oficiálním zápisu o utkání, a násl. odst. 10, 
tj. že hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních ELJ za družstvo 
příslušného klubu a nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za 
družstvo příslušného klubu bez jmenovky, bude klub, za jehož družstvo hráč 
k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva 
tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 
 

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B 
bodu 7. SDŘ se Klubu za porušení povinnosti stanovené odst. 9. Technických norem 
v Utkání ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.000,- Kč 
(slovy: dva tisíce korun českých). 
 

Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na základě přiložené faktury na účet č. 
90718453/0300, a to nejpozději do 22. 11. 2021. 
 

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 

 


