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HC Sparta Praha  

Za Elektrárnou 419 
170 00 Praha 

 

 V Praze dne 3. 4. 2019 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Mgr. Pavel 

Setikovský, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne  

3. 4. 2019 zabývala situací po skončení utkání DHL Extraligy juniorů (dále jen „DHL ELJ“) č. 3821 

hraného mezi družstvem klubu HC Sparta Praha, se sídlem Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha, reg. č. 

ČSLH 10701 (dále jen „Klub“) a družstvem klubu HC Plzeň 1929, reg. č. ČSLH 40504, dne 29. 3. 2019 

v Praze (dále jen „Utkání“), která byla popsána hlavním rozhodčím Utkání p. Luďkem Pilným 

v poznámkách k utkání zápisu o Utkání, a rozhodla 

 

t a k t o : 

 

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. a) 

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

porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 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 : 

 

Kontrolou zápisů o utkání DHL ELJ hraných v období od 27. 3. 2019 do 3. 4. 2019 bylo zjištěno, že 

v Utkání došlo příznivci družstva Klubu k nesportovnímu chování spočívajícímu v použití pyrotechniky 

po skončen Utkání, přičemž tato skutečnost byla rozhodčím Utkání p. Luďkem Pilným uvedena 

v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „Po skončení zápasu byla v sektoru 

domácích použita pyrotechnika.“ 

 

Z výše uvedeného dopěla DK ČSLH k závěru, že popsaným jednáním příznivců družstva Klubu došlo 

k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. a) SDŘ, 

s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že v probíhající sezoně 2018–2019 došlo v důsledku jednání 

příznivců družstva Klubu k porušení dotčeného čl. 312 SDŘ v prvním případě, se Klubu za porušení 

povinnosti stanovené čl. 312. odst. 3. písm. b) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční 

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

 



 

Finanční pokutu a 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 30. 4. 2019 a 

v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení ČSLH, a to e-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 


