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HC 2001 Kladno 
Petra Bezruče 2531 
272 01 Kladno 
-------------------------------------- 
 
V Praze dne 16. 11. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH 
 
Sportovně technická 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 „STK ČSLH“) se na svém jednání dne 15. 11. 2018 
zabývala neoprávněným startem hráčky družstva klubu SK Karviná, se sídlem Karola 
Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná - Fryštát, reg. č. ČSLH 80303 (dále jen „Klub“), Terezy 
Radové, reg. č. 0959402001 (dále jen „Hráčka“), v utkání Ligy žen hraném v Karviné 
dne 27. 10. 2018 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC 2001 Kladno, reg. č. 
ČSLH 20314 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Startem Hráčky v Utkání, aniž by tato byla ve smyslu čl. 319 soutěžního a 
disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) oprávněna se 
Utkání zúčastnit, došlo k neoprávněnému startu Hráčky ve smyslu čl. 411 odst. 1. 
písm. d) SDŘ, přičemž s přihlédnutím k okolnostem případu STK ČSLH v souladu s čl. 
410 písm. a) SDŘ rozhodla, že se ponechává výsledek dosažený na hřišti. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Na základě informace poskytnuté ředitelem soutěží žen Mgr. Martinem Loukotou (dále 
jen „Ředitel“) se STK ČSLH na svém jednání dne 15. 11. 2018 zabývala startem 
Hráčky v Utkání, a to zejména v souvislosti s předchozím startem Hráčky v utkání 
ELIOD extraligy dorostu č. 4256 hraném 27. 10. 2018 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 STK 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 hraném od 18:30 hodin, 
kde dokonce dosáhla vstřelení vítězného gólu. 
 
Dle STK ČSLH Hráčka v daném případě zneužila pochybení vedoucího družstva klubu 
HC Olomouc, reg. č. ČSLH 80502, p. Richarda Brančíka, který nechal Hráčku svým 
nedůsledným přístupem vyškrtnout ze zápisu o Utkání ELIOD ELD, k tomu, aby se 
zúčastnila druhého mistrovského utkání hraného v tentýž den, což s ohledem na její 
věk výslovně odporuje ustanovení čl. 319 SDŘ. V daném případě však STK ČSLH 
neshledala, že by v případě startu Hráčky v Utkání jakýmkoliv způsobem pochybil 
Klub, který při posuzování oprávněnosti startu Hráčky v Utkání patrně vycházel z údajů 
obsažených v zápise o Utkání ELIOD ELD, kde byla v rozhodnou dobu Hráčka 
vyškrtnuta na znamení toho, že v Utkání ELIOD ELD nehrála. Lze tak s určitostí 
konstatovat pouze to, že to byla právě Hráčka, která svým vědomým jednáním, kdy 
zatajila Klubu skutečnost, že v den konání Utkání již nastoupila k jinému mistrovskému 
utkání, uvedla Klub v omyl, přičemž nelze žádným způsobem vyvrátit, že tento při 
nasazení Hráčky do Utkání postupoval v dobré víře, že startem Hráčky s ohledem na 
shora popsané vyškrtnutí Hráčky ze zápisu o Utkání ELIOD ELD nedojde k porušení 
příslušného ustanovení čl. 319 SDŘ. 
 
Na základě těchto uvedených skutečností STK ČSLH dospěla k rozhodnutí, že 
přestože Hráčka v Utkání nastoupila neoprávněně, nenese Klub za tuto skutečnost 
odpovědnost, neboť byl uveden jednáním Hráčky v omyl, a dle STK ČSLH tak není na 
místě postupovat ve smyslu čl. 410 písm. b) SDŘ, tedy Utkání kontumovat v daném 
případě ve prospěch družstva klubu HC 2001 Kladno, reg. č. ČSLH 20314. 
 
Rozhodnutím STK ČSLH ve smyslu čl. 410 písm. a) SDŘ se tak ponechává výsledek 
2:0 ve prospěch družstva Klubu dosažený na hřišti. 
 
K dořešení se předává DK ČSLH. 
 
 
 
 



P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí STK 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 


