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HC Spartak Choce ň 
U Koupaliště 1281 
565 01 Choceň 
 
 

V Praze dne 12. 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, Mgr. Martin Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK 

ČSLH“) se na svém jednání dne 12. 9. 2018 zabývala podnětem registračního oddělení Českého svazu 

ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) ve věci falšování sportovně technické písemnosti vedoucím 

družstva klubu HC Spartak Choceň, se sídlem U Koupaliště 1281, 565 01 Choceň, reg. č. ČSLH 61104 

(dále jen „Klub“), p. Petrem Farkasem (dále jen „Vedoucí“), a rozhodla 

 

t a k t o : 

 

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu 10. 

Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jen jako „SDŘ“) se 

Vedoucímu za falšování sportovně technické písemnosti, konkrétně podpisu hráče Olivera Obra, reg. 

č. 0919322001 (dále jen „Hráč“) na formuláři Ohlášení hostování, ukládá v souladu s čl. 502 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 : 

 

Dne 3. 9. 2018 bylo registračním oddělením ČSLH, jmenovitě jeho pracovníkem p. Pavlem Smažilem, 

schváleno hostování Hráče z klubu HC DYNAMO PARDUBICE, reg. č. ČSLH 60602, do Klubu na dobu 

od 1. 9. 2018 do 30. 4. 2019 včetně. Následně bylo registrační oddělení ČSLH písemně kontaktováno 

zákonným zástupcem Hráče, jmenovitě matkou Hráče Radkou Obrovou, s tím, že Hráčem nebyl nikdy 

podepsán žádný dokument, na základě něhož by bylo možné realizovat hostování Hráče do Klubu na 

období sezóny 2018-2019 v souladu s platnými řády ČSLH. 

 

K tomuto Klub dne 10. 9. 2018 svým sdělením podepsaným předsedou Klubu Janem Michálkem doznal, 

že v daném případě skutečně došlo k napodobení podpisu Hráče Vedoucím, který, dle tvrzení Klubu, 

ve snaze urychlit vyřízení hostování tak, aby Hráč mohl nastoupit k prvnímu soutěžnímu utkání sezóny 

2018-2019, podepsal příslušný formulář Ohlášení hostování namísto Hráče. Dále Klub uvedl, že 

Vedoucí uznává svou chybu a bere celou zodpovědnost na sebe. 



 

Na základě těchto skutečností dospěla DK ČSLH k nezpochybnitelnému závěru, že Vedoucím došlo 

k falšování podpisu na formuláři ohlašujícím hostování Hráče z klubu HC DYNAMO PARDUBICE, reg. 

č. ČSLH 60602, do Klubu na dobu od 1. 9. 2018 do 30. 4. 2019. Toto jednání považuje DK ČSLH za 

závažné zejména z toho důvodu, že podpisem příslušného formuláře Ohlášení hostování vyjadřuje hráč 

svou svobodnou vůli přestoupit, resp. hostovat po vyznačenou dobu v novém klubu. Nelze tak než 

konstatovat, že Vedoucí svým jednáním zcela nepřípustným způsobem zasáhl do cizích práv. Za 

polehčující okolnost případu lze na druhé straně označit skutečnost, že Klub svým přístupem napomohl 

k rychlému a řádnému objasnění celé situace, což DK ČSLH v dalším zohlednila ve svém rozhodnutí o 

druhu a výši trestu. 

 

Ze shora uvedených důvodů DK ČSLH rozhodla v projednávaném případě tak, že falšováním sportovně 

technické písemnosti, konkrétně podpisu Hráče na formuláři Ohlášení hostování, se Vedoucí dopustil 

disciplinárního provinění ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 10. SDŘ, za což se mu rozhodnutím DK 

ČSLH s přihlédnutím k výše popsané polehčující okolnosti ukládá v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ 

finanční pokuta ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 

 

Finanční pokutu je Vedoucí povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do  

12. 10. 2018 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení finanční pokuty ČSLH, a to mailem na 

adresu musilova@czehockey.cz. 

 

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. 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 


