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HC Motor České Budějovice 
F. A. Gerstnera 7/8 
370 01 České Budějovice 
 
 

V Praze dne 19. 9. 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 a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém 

jednání dne 19. 9. 2018 zabývala předložením nesprávné sestavy družstva klubu HC Motor České 

Budějovice, se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101 (dále jen 

„Klub“), před utkáním Chance ligy č. 1015 hraným dne 12. 9. 2018 v Českých Budějovicích mezi 

družstvem Klubu a družstvem klubu HC Slavia Praha, reg. č. ČSLH 11001 (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 také jen jako „SDŘ“) se 

Klubu za nesplnění povinnosti jemu stanovené čl. 1.15. technických norem soutěže Chance liga Rozpisu 

soutěží 2018-2019 ukládá v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutí. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Kontrolou zápisů o utkání Chance ligy hraných v období od 12. 9. 2018 do 17. 9. 2018 bylo shledáno, 

že vedoucím družstva Klubu p. Ladislavem Gulou byla vedoucímu boxu pomocných rozhodčích 

předložena sestava v následujícím složení útočných formací - 1: Lukáš Endál, David Gilbert, Martin 

Novák, 2: Zdeněk Doležal, Jiří Šimánek, Miloslav Čermák, 3: Pavel Novák, Milan Dančišin, Martin 

Beránek, 4: Jakub Babka, Cody Bradley, Jakub Doktor. Provedeným dokazováním videozáznamem 

Utkání však bylo shledáno, že úvodního vhazování Utkání se za družstvo Klubu nezúčastnila v sestavě 

družstva Klubu uvedená první útočná formace, nýbrž trojice Jakub Babka - Jakub Doktor - Miloslav 

Čermák. 

 

Je na místě dle DK ČSLH uvést, že čl. 1.15. technických norem soutěže Chance liga Rozpisu soutěží 

2018-2019 stanovuje, že kluby účastnící se Chance ligy jsou povinny zajistit, aby vedoucí družstev 

předložili nejpozději 60 minut před začátkem utkání vedoucímu boxu časoměřičů sestavu družstva klubu 

odpovídající složení jednotlivých formací v příslušném utkání Chance ligy na předepsaném tiskopise, 

s tím, že dojde-li ke složení jednotlivých formací, je vedoucí družstva klubu povinen toto neprodleně 



oznámit vedoucímu boxu pomocných rozhodčích, který zajistí úpravu elektronického zápisu. Je shora 

citovaným článkem též stanoveno, že změny ve složení jednotlivých formací mohou být vedoucím 

družstva toho kterého klubu hlášeny nejpozději 15 minut před začátkem utkání. 

 

Dle DK ČSLH je zcela obhajitelné, pokud by v Utkání trenér družstva Klubu chtěl využít své pravidly 

ledního hokeje v platném znění dané výhody druhého střídání k tomu, aby nasadil na první útočnou 

formaci družstva klubu HC Slavia Praha, reg. č. ČSLH 11001, jinou nežli první útočnou formaci 

v uvedeném složení Lukáš Endál - David Gilbert - Martin Novák. V daném případě ovšem složení útočné 

formace před prvním vhazováním Utkání ani neodpovídalo složení čtvrté útočné formace, kdy byl v této 

hráč Cody Bradley nahrazen hráčem Miloslavem Čermákem a došlo též ke změně postu jednotlivých 

útočníků připravujících se na hru. Lze též zcela vyloučit, že by ke změně v sestavě došlo z důvodu 

zranění či jiné zdravotní indispozice hráče Cody Bradleyho, jenž v Utkání dle oficiálních statistik 

absolvoval celkem 16 střídání v celkové době trvání 13 minut a 49 vteřin. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze než konstatovat, že družstvo Klubu nenastoupilo 

k Utkání tak, jak bylo vedoucím družstva Klubu p. Ladislavem Gulou uvedeno v sestavě, která, jak DK 

ČSLH považuje za důležité zdůraznit, musí odpovídat složení jednotlivých formací v příslušném utkání 

Chance ligy. Tím nebyla Klubem splněna povinnost jemu uložená čl. 1.15. technických norem soutěže 

Chance liga Rozpisu soutěží 2018-2019 a Klub se tak dopustil naplnění skutkové podstaty 

disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 7. SDŘ. Z těchto důvodů rozhodla DK ČSLH 

v projednávaném případě tak, že se Klubu ukládá v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutí. 

 

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 19. 10. 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 


