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HC Olomouc 
Hynaisova 9a 
772 00 Olomouc 
 
 
V Praze dne 16. 11. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin 
Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 15. 11. 2018 
zabývala startem hráčky Terezy Radové, reg. č. 0959402001 (dále jen „Hráčka“), 
v utkáních hraných dne 27. 10. 2018, a to konkrétně v utkání ELIOD extraligy dorostu 
(dále jen „ELIOD ELD“) hraným mezi družstvem klubu HC Olomouc, reg. č. ČSLH 
80502, a družstvem klubu PSG Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, a dále v utkání Ligy 
žen hraným mezi družstvem klubu SK Karviná, reg. č. ČSLH 80303, a družstvem klubu 
HC 2001 Kladno, reg. č. ČSLH 20314, 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 19. 11. 2018 vč., a to ve všech 
soutěžích řízených Českým svazem ledního hokeje z.s. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
DK ČSLH se na svém jednání dne 15. 11. 2018 zabývala na základě informací 
poskytnutých ředitelem Soutěží žen Mgr. Martinem Loukotou (dále jen „Ředitel“) 
startem Hráčky v utkání Ligy žen č. 5002 hraném dne 27. 10. 2018 v Karviné mezi 
družstvem klubu SK Karviná, reg. č. ČSLH 80303, a družstvem klubu HC 2001 Kladno, 
reg. č. ČSLH 20314 (dále jen „Utkání Ligy žen“), a to zejména v souvislosti 
s předchozím startem Hráčky v utkání ELIOD ELD č. 4256 hraném v Olomouci mezi 
družstvem klubu HC Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, a družstvem klubu PSG Berani 
Zlín, reg. č. ČSLH 70501 (dále jen „Utkání ELIOD ELD“). Ačkoliv z písemných 
podkladů vyplynulo, že Hráčka byla ze zápisu o Utkání ELIOD ELD vyškrtnuta 
v souladu s čl. 327 SDŘ na znamení skutečnosti, že ačkoliv byla zapsána v zápise o 
utkání, do Utkání ELIOD ELD nezasáhla, z písemného vyjádření trenéra družstva 
klubu HC Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, p. Petra Fialy, nar. 7. 1. 1960 (dále jen 
„Trenér“), ze dne 10. 11. 2018, které bylo Ředitelem vyžádáno, vyplynulo, že Hráčka 
do Utkání ELIOD ELD nastoupila, přičemž Trenér uvedl, že o vyškrtnutí Hráčky ze 
zápisu o utkání se dozvěděl až po telefonickém dotazu ze strany ředitele ELIOD ELD 
p. Pavla Setikovského, s tím, že obratem v rámci tohoto telefonického rozhovoru 



potvrdil, že Hráčka do Utkání ELIOD ELD zasáhla. Vyškrtnutí Hráčky z oficiálního 
zápisu o utkání Trenér dále zdůvodnil technickými problémy, které musely být na 
začátku Utkání ELIOD ELD řešeny vedoucím družstva klubu HC Olomouc, reg. č. 
ČSLH 80502, p. Richardem Brančíkem, přičemž v důsledku této uvedené skutečnosti 
údajně jmenovaný Richard Brančík nepostřehl, že Hráčka odehrála několik střídání 
v úvodní třetině Utkání ELIOD ELD, kdy se ve třetí útočné formaci střídala s dalšími 
třemi útočníky družstva klubu HC Olomouc, reg. č. ČSLH 80502. Skutečnost, že 
Hráčka do Utkání ELIOD ELD zasáhla, byla následně písemně potvrzena též trenérem 
družstva klubu PSG Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, p. Tomášem Jankovičem. 
 
Na základě těchto skutečností dospěla DK ČSLH k závěru, že Hráčka byla ze zápisu 
o Utkání ELIOD ELD (hraného od 12:00 hodin) vyškrtnuta nesprávně a vzhledem ke 
skutečnosti, že v době konání Utkání ELIOD ELD dne 27. 10. 2018 nedosáhla 
s ohledem na své narození dne 22. 11. 2001 věku 18 let, nebyla v souladu s čl. 319 
SDŘ oprávněna se tentýž den 27. 10. 2018 účastnit jakéhokoliv dalšího mistrovského 
utkání. Navzdory této skutečnosti Hráčka nastoupila v Utkání Ligy žen hraném od 
18:30 hodin, kde dokonce dosáhla vstřelení vítězného gólu. 
 
Dle DK ČSLH Hráčka v daném případě zneužila chyby vedoucího družstva klubu HC 
Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, p. Richarda Brančíka, který nechal Hráčku vyškrtnout 
ze zápisu o Utkání ELIOD ELD, k tomu, aby se zúčastnila druhého mistrovského utkání 
hraného v tentýž den, což výslovně odporuje ustanovení čl. 319 SDŘ. DK ČSLH nemá 
v daném případě pochybnosti o tom, že by Hráčka nebyla s uvedeným pravidlem 
obeznámena, a to nejen s ohledem na znění čl. 325 písm. a) SDŘ, jímž je mj. 
stanoveno, že každý hráč ledního hokeje je povinen dodržovat Stanovy a řády ČSLH 
a předpisy ČSLH, ale zejména s ohledem na praktickou stránku věci, kdy je dle DK 
ČSLH zcela vyloučeno, že by se Hráčka během své jedenáctileté kariéry hráčky 
ledního hokeje, navíc s přihlédnutím ke skutečnosti, že již od sezóny 2014-2015 má 
každoročně vyřizováno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěží žen, nikdy 
nesetkala s tím, že nesmí během jednoho dne sehrát více než jedno mistrovské 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 19. 11. 2018 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 16. 12. 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 DK ČSLH 


