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HC Berounské Lvice 
Máchova 765 
266 01 Beroun - Závodí 
 
V Praze dne 12. 10. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír 
Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 3. 10. 2018 a 
následně dne 11. 10. 2018 zabývala neoprávněným startem hráče družstva klubu HC 
Berounské Lvice, se sídlem Máchova 765, 266 01 Beroun - Závodí, reg. č. ČSLH 
20213 (dále jen „Klub“), Josefa Vaníčka, reg. č. 1068992005 (dále jen „Hráč“), na cizí 
registrační průkaz v utkání I. ligy žen - A č. 5112 hraném dne 30. 9. 2018 v Berouně 
mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC Roudnice n.L., reg. č. ČSLH 50604 (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. c) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále také jen jako „SDŘ“) se trenérovi družstva Klubu p. Václavu Roztočilovi, nar. 
9. 5. 1941 (dále jen „Trenér“) za start Hráče na cizí registrační průkaz v Utkání ukládá 
v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení činnosti v délce trvání devíti měsíců, 
tj. od 11. 10. 2018 do 11. 7. 2019 vč., a to ve všech soutěžích řízených Českým svazem 
ledního hokeje z.s. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Na základě informace poskytnuté ředitelem soutěží žen Mgr. Martinem Loukotou se 
DK ČSLH na svém jednání dne 3. 10. 2018 zabývala situací z Utkání, které bylo 
předčasně ukončeno v čase 18:00 na základě skutečnosti, že družstvo klubu HC 
Roudnice n.L., reg. č. ČSLH 50604, odmítlo v Utkání pokračovat po provedené 
konfrontaci tří hráček družstva Klubu. Provedením této konfrontace totiž bylo dle údajů 
obsažených v zápise o Utkání zjištěno, že na registrační průkaz hráčky Terezy 
Krobové, reg. č. 1174091999, nenastoupila tato jmenovaná hráčka, nýbrž hráčka jiná, 
a dále že na registrační průkaz hráčky Anny Vaníčkové, reg. č. 1068972005, nastoupil 
dokonce chlapec. Pouze konfrontace hráčky Hany Nenadálové, reg. č. 0837531995, 
byla vyhodnocena rozhodčím Utkání p. Pavlem Doubkem jako negativní. 
 
Při svém rozhodování v dané věci DK ČSLH vycházela z informací poskytnutých 
Trenérem při jednání DK ČSLH dne 3. 10. 2018 a též z informací dodatečně písemně 
poskytnutých rozhodčím Utkání p. Pavlem Doubkem. Na jejich základě dospěla DK 



ČSLH na svém jednání dne 11. 10. 2018 k závěru, že v dresu č. 7, který dle zápisu o 
Utkání měla nosit v Utkání hráčka Tereza Krobová, reg. č. 1174091999, v Utkání hrála 
hráčka Anna Vaníčková, reg. č. 1068972005, a dále, že v dresu č. 11, který dle zápisu 
o Utkání měla nosit v Utkání hráčka Anna Vaníčková, reg. č. 1068972005, v Utkání 
hrál Hráč. 
 
Hráč přitom dle údajů obsažených v registračním systému provozovaném Českým 
svazem ledního hokeje z.s. na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz je 
hráčem mateřského klubu HC Berounští Medvědi, reg. č. ČSLH 20202, s povoleným 
hostováním na dobu od 29. 6. 2018 do 30. 4. 2019 do klubu HC Spartak Žebrák, reg. 
č. ČSLH 20216. 
 
Zatímco v případě startu hráčky Anny Vaníčkové, reg. č. 1068972005, která nastoupila 
s číslem dresu v zápise uvedené hráčky č. 7 Terezy Krobové, reg. č. 1174091999, DK 
ČSLH usoudila, že se nejedná o neoprávněný start ve smyslu čl. 411 odst. 1. písm. d) 
SDŘ, neboť hráčka Anna Vaníčková, reg. č. 1068972005, byla v zápise o Utkání řádně 
uvedena a jednalo se v daném případě o chybu vedoucího družstva Klubu, resp. 
Trenéra, kteří před Utkáním svým podpisem stvrdili start hráčky Anny Vaníčkové, reg. 
č. 1068972005, v Utkání s nesprávným číslem dresu, je dle DK ČSLH zcela 
nepochybné, že start Hráče v Utkání nelze naopak označit jinak nežli jako 
neoprávněný ve smyslu čl. 411 odst. 1. písm. d) SDŘ. Hráč startoval na cizí registrační 
průkaz, ještě závažnějším proviněním je však dle DK ČSLH samotná podstata věci, 
tedy že v soutěži organizované pro ženy a dívky nastoupila osoba opačného pohlaví. 
Je na místě zdůraznit, že není-li start chlapce v soutěži žen výslovně upraven předpisy 
vydanými Českým svazem ledního hokeje z.s. tak jako je např. upraven start dívek 
v chlapeckých soutěžích příslušným čl. 218 SDŘ, jedná se o zcela signifikantní a 
zásadní porušení obecných pravidel jakožto i samotného předpisu plynoucího 
z technických norem Soutěží žen Rozpisu soutěží 2018-2019, jenž svými jednotlivými 
ustanoveními předpokládá v Soutěžích žen pouze start žen či dívek ročníku narození 
2005 a starších. 
 
V souvislosti s rolí Trenéra v rámci Utkání je pak dle DK ČSLH nezbytné připomenout 
povinnost vyplývající z čl. 323 písm. b) SDŘ, jímž je stanoveno, že trenér je povinen 
potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost 
startu hráčů svého družstva, přičemž stejná povinnost je uložena též vedoucímu 
družstva klubu příslušným čl. 324 písm. a) SDŘ. V souladu s citovanými ustanoveními 
SDŘ je nepochybné, že za start Hráče v Utkání nesou výhradní odpovědnost Trenér 
a vedoucí družstva Klubu p. Jiří Macháček (společně dále jen „Funkcionáři“), kteří 
potvrdili svým podpisem zápis o Utkání, v němž byla uvedena hráčka č. 7 Tereza 
Krobová, reg. č. 1174091999, u níž muselo být Funkcionářům zřejmé, že se Utkání 
nezúčastní, neboť nebyla fyzicky vůbec přítomna. Výrazně přitěžující okolností případu 
je pak skutečnost, že oba Funkcionáři museli bezpochyby vědět, že do Utkání za 
družstvo Klubu zasáhne Hráče, tedy osoba zcela opačného pohlaví, jak je již uvedeno 
shora, a to zcela v rozporu s obecnými pravidly jakožto i samotným předpisem 
plynoucím z technických norem Soutěží žen Rozpisu soutěží 2018-2019. Trenérem 
uváděné údajné polehčující okolnosti případu, sdělené DK ČSLH při jednání dne 3. 
10. 2018, a spočívající např. ve skutečnosti, že Hráč je synem hráčky Lucie Vaníčkové, 
reg. č. 0990101972, která v Utkání též hrála, a která má býti dle tvrzení Trenéra 
samoživitelkou, pro níž je velice obtížné dopravovat k různým utkáním ledního hokeje 
konaným na různých místech jak Hráče, tak hráčku Annu Vaníčkovou, reg. č. 



1068972005, jsou dle DK ČSLH ve vztahu k projednávanému případu zcela irelevantní 
a nelze na nich z podstaty věci stavět obhajobu startu osoby opačného pohlaví 
v soutěži organizované pro ženy a dívky. Stejně tak nemohou mít dle DK ČSLH na 
případ žádný vliv připomínky Trenéra ke způsobu provádění konfrontace, kdy se této 
dle jeho tvrzení vůbec nezúčastnil vedoucí družstva p. Jiří Macháček, ačkoliv je u 
provádění konfrontace ve smyslu čl. 330 odst. 1. SDŘ přítomnost vedoucího 
příslušného družstva klubu vyžadována. Tuto skutečnost Trenér žádným způsobem 
během své řeči nijak a ničím nedokázal prokázat, ani nezajistil nezávislé potvrzení této 
skutečnosti, nad rámec uvedeného je ovšem dle DK ČSLH vzhledem k nálezu při 
provedené konfrontaci tato poznámka čistě formalistického a obstrukčního charakteru. 
 
Na základě těchto skutečností DK ČSLH dospěla na svém jednání dne 11. 10. 2018 
k jednomyslnému závěru, že se Trenér dopustil spáchání zvláště závažného 
přestupku spočívajícímu v umožnění startu Hráče na cizí registrační průkaz, a 
v projednávaném případě rozhodla tak, že Trenér nese za start Hráče v Utkání přímou 
odpovědnost, čímž se dopustil disciplinárního provinění ve smyslu Přílohy č. 2 části A 
bodu 2. písm. c) SDŘ, za což se Trenérovi ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ 
trest zastavení činnosti v délce trvání devíti měsíců, tj. konkrétně na dobu od 11. 10. 
2018 do 11. 7. 2019 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 12. 11. 2018 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. 
 
 
 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda STK ČSLH 


