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HC AZ Havířov 2010 

Těšínská 1296/2a 
736 01 Havířov - Podlesí 
 
 
V Praze dne 15. 3. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Mgr. Pavel 
Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota a Antonín 
Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 13. 3. 2019 zabývala situací 
z průběhu konání utkání I. ligy ČR č. 1523 hraného v Havířově dne 10. 3. 2019 mezi 
družstvem klubu HC AZ Havířov 2010, se sídlem Těšinská 1296/2a, 736 01 Havířov - 
Podlesí, reg. č. ČSLH 80608 (dále jen „Klub“), a družstvem klubu HC Motor České 
Budějovice, reg. č. ČSLH 30101 (dále jen „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 ukládá za porušení povinnosti stanovené čl. 316 písm. a) 
SDŘ v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicet 
tisíc korun). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání I. ligy ČR hraných v období od 7. 3. 2019 do 10. 3. 2019 bylo 
shledáno, že v průběhu konání Utkání došlo na zimním stadionu v Havířově 
k projevům nesportovního chování diváků, které byly rozhodčími Utkání p. Pavlem 
Obadalem a p. Jakubem Koziolem uvedeny v poznámkách k utkání zápisu o Utkání 
následujícím způsobem: „V čase 16:26 byl potrestán funkcionář hostí Václav Prospal OK za 
NESP. Po polití pivem ze strany domácích fanoušků Václav Prospal nejprve postříkal diváky 
vodou z lahve, následně odšrouboval uzávěr lahve a celý obsah vylil na diváky. Po tomto 
incidentu byla vyklizena část tribuny za střídačkou hostí. Po tomto opatření se situace uklidnila 
a již neopakovala.“ 
 
DK ČSLH v dané věci provedla dokazování videozáznamem předmětné situace, na 
jehož základě shledala, že k popsanému závadnému jednání došlo po zákroku hráče 
družstva klubu HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, č. 96 Martina 
Heřmana na hráče družstva Klubu č. 33 Tomáše Gřeše, kdy následně došlo 
k projevům nesportovního chování ze strany diváků bezprostředně sedících za 
hráčskou lavicí družstva klubu HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, 
spočívajícím ve zřetelném vhazování předmětů na hráčskou lavici družstva klubu HC 



 

Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, dle popisu rozhodčích Utkání k polévání 
hostujících hráčů a funkcionářů pivem a jinými nápoji, a dále zřetelně došlo k poplivání 
trenéra družstva klubu HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, p. Václava 
Prospala, nar. 17. 2. 1975 (dále jen „Trenér“). Dle DK ČSLH lze konstatovat, že tímto 
jednání byl Trenér vyprovokován ke svému následnému jednání, kdy polil diváky za 
hráčskou lavicí HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, nápojem ze 
sportovní lahve. K popsanému jednání došlo dle názoru DK ČSLH jednak z důvodu, 
že na zimním stadionu v Havířově je zcela nedostatečným způsobem chráněna 
hráčská lavice hostujícího družstva, zejména stříškou, která je příliš krátká na to, aby 
zamezila dopadu vhazovaných předmětů do prostoru hráčské lavice vyhrazené pro 
hostující družstvo, a dále z důvodu, že Klub v daném případě, kdy si musel být 
popsaného nedostatku vědom, fatálně zanedbal prevenční povinnost spočívající 
v ochraně hráčské lavice družstva klubu HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 
30101, např. přítomnosti dostatečného počtu členů pořadatelské služby, aby 
k danému jednání nemohlo dojít. 
 
Tím DK ČSLH jednomyslně shledala, že bylo objektivní odpovědností Klubu ve smyslu 
čl. 316 písm. a) SDŘ zajistit pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků utkání, což 
neučinil a provedl nezbytná opatření až poté, co mu tato byla nařízena rozhodčími 
Utkání a došlo k vyklizení blíže nezjištěné části sektoru nad hráčskou lavicí družstva 
klubu HC Motor České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101. Současně je na místě 
zohlednit, že v důsledku zanedbání prevenční povinnosti ve smyslu citovaného čl. 316 
písm. a) SDŘ došlo k vážnému narušení průběhu Utkání, resp. k jeho zdržení na dobu 
celkem osmi minut, než bylo možné po provedení nezbytných opatření opětovně 
pokračovat v Utkání. 
 
Na základě těchto výše uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že 
popsaným jednáním došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle 
Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. a) SDŘ, za což se z důvodu porušení povinnosti 
stanovené čl. čl. 316 písm. a) SDŘ a současně s přihlédnutím k přitěžující okolnosti, 
že Klub byl během probíhající sezóny 2018-2019 již dvakrát disciplinárně projednáván, 
shodně za projevy nesportovního jednání, k nimž došlo v utkáních pořádaných Klubem 
ve čtvrtfinálové sérii I. ligy ČR mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC Motor 
České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101, Klubu ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ 
finanční pokuta ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun). 
 
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 15. 4. 2019 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. 
 
za DK ČSLH Antonín Vansa, člen DK ČSLH 


