HC ZUBR Přerov
Petřivalského 5
750 02 Přerov
V Praze dne 21. 2. 2019
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota a Antonín
Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 21. 2. 2019 zabývala jednáním
příznivců družstva klubu HC ZUBR Přerov, se sídlem Petřivalského 5, 750 02 Přerov,
reg. č. ČSLH 80809 (dále jen „Klub“), v průběhu utkání Chance ligy č. 1389 hraného
dne 16. 2. 2019 v Přerově mezi družstvem Klubu a družstvem klubu HC Stadion
Litoměřice, reg. č. ČSLH 50606 (dále jen „Utkání“), a rozhodla
takto:
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 s přihlédnutím k závažnosti spáchaného provinění ukládá
za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ v souladu s čl. 503
písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a
dále v souladu s čl. 503 písm. d) SDŘ trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků na
jedno soutěžní utkání Chance ligy, přičemž se stanovuje, že trest uložený v souladu
s čl. 503 písm. d) SDŘ se vztahuje na odehrání utkání bez přítomnosti diváků v určité
části stadionu, konkrétně v sektoru „106“ a v sektoru „207“, kterak byly tyto jednotlivé
sektory ke dni vydání tohoto rozhodnutí označeny ve schématu hlediště Klubem
uveřejněném na adrese webové stránky https://hokejprerov.cz/zobraz.asp?
t=vstupenky. Trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání
Chance ligy se v souladu s čl. 511 odst. 2. SDŘ podmíněně odkládá na zkušební dobu
dvou měsíců, tj. do 21. 4. 2019.
Odůvodnění:
Na základě zvláštní zprávy delegáta Utkání p. Jaromíra Brázdila bylo zjištěno, že
v průběhu konání Utkání došlo k projevům nesportovního chování příznivci družstva
Klubu, přičemž toto uvedené jednání bylo ve vypracované zvláštní zprávě delegáta
popsáno následujícím způsobem: „V polovině druhé třetiny byl v sektoru domácích
fanoušků roztažen plakát s nápisem : KRÁL JE PIČA a další dva transparenty v podobném
duchu.“
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Zkoumáním obrazové dokumentace, kterou měla v daném případě DK ČSLH
k dispozici, bylo shledáno, že příznivci družstva Klubu situovanými zejména v sektoru
„106“ zimního stadionu v Přerově bylo použito celkem tří transparentů, a to jak
následuje: „Farmy a Královy projekty si strčte do prdele!“ ; „Král je píča“ ; „Ať zdechne
Král!“
K uvedenému Klub prostřednictvím marketingového manažera Klubu p. Ondřeje Hnily
na žádost o podání informací ze dne 18. 2. 2019 sdělil, že od použití transparentu se
Klub distancuje a považuje jej za nepřípustný, přičemž dále Klub konstatoval, že
příznivci družstva Klubu měli uvedené transparenty držet cca 30 vteřin, načež po
rychlém zásahu pořadatelské služby došlo k jejich zadržení.
V uvedené věci DK ČSLH shledala, že není na místě na případ nahlížet jako na
porušení povinností pořadatelské služby stanovených čl. 316 SDŘ, neboť v daném
případě nelze prokázat, že by pořadatelská služba proti shora uvedenému jednání
adekvátním způsobem, bez zbytečného odkladu a účinně nezasáhla, jak je
předpokládáno příslušným čl. 316 písm. a) SDŘ. Na straně druhé nelze než
konstatovat, že příznivci družstva Klubu se dopustili zvláště zavrženíhodných invektiv
proti osobě prezidenta Českého svazu ledního hokeje z.s. JUDr. Tomáše Krále, jak
plyne z významu užitých transparentů, přičemž ve znění příslušných ustanovení SDŘ
zodpovídá za jednání svých příznivců Klub bez ohledu na skutečnost, zda je
pořadatelem příslušného utkání, či zda se takové utkání koná na jiném zimním
stadionu. Dle čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ byl pak Klub konkrétně povinen zajistit, aby
se jeho příznivci na stadionu, na kterém se Utkání hrálo, nedopustili hanlivého,
pohoršujícího, urážlivého, provokujícího, zesměšňujícího nebo ponižujícího posunku,
gesta, pokřiku nebo jiného nesportovního jednání vůči jakémukoliv členovi družstva,
tj. hráči či funkcionáři družstva, rozhodčímu či jakékoliv jiné osobě, způsobilého
poškodit dobré jméno a zájmy českého hokeje.
Na základě těchto výše uvedených skutečností DK ČSLH dospěla 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, za což se Klubu
z důvodu porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ ukládá
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc
korun českých) a dále v souladu s čl. 503 písm. d) SDŘ trest odehrání utkání bez
přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání Chance ligy, přičemž se stanovuje, že trest
uložený v souladu s čl. 503 písm. d) SDŘ se vztahuje na odehrání utkání bez
přítomnosti diváků v určité části stadionu, konkrétně v sektoru „106“ a v sektoru „207“,
kterak byly tyto jednotlivé sektory ke dni vydání tohoto rozhodnutí označeny ve
schématu hlediště Klubem uveřejněném na adrese webové stránky
https://hokejprerov.cz/zobraz.asp?t=vstupenky. Trest odehrání utkání bez přítomnosti
diváků na jedno soutěžní utkání Chance ligy se v souladu s čl. 511 odst. 2. SDŘ
podmíněně odkládá na zkušební dobu dvou měsíců, tj. do 21. 4. 2019.
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 21. 3. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení finanční
pokuty ČSLH, a to mailem na adresu musilova@czehockey.cz.

Poučení:
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

HC ZUBR Přerov
Petřivalského 5
750 02 Přerov
Praha, 21. února 2019

Rozhodnutí prezidenta Českého svazu ledního hokeje z.s.
V období mezi zasedáními výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále
také jako „ČSLH“), a to konkrétně dne 21. 2. 2019, prezident ČSLH ve smyslu čl. 2
odst. 6. Statutu výkonného výboru ČSLH v platném znění rozhodl tak, že se zrušuje
rozhodnutí disciplinární komise ČSLH ze dne 21. 2. 2019, jímž byla klubu HC ZUBR
Přerov, se sídlem Petřivalského 5, 750 02 Přerov, reg. č. ČSLH 80809 (dále jen
„Klub“), za naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části
B bodu 1. písm. a) soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH (dále také jako „SDŘ“)
uložena v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 20.000,-Kč (slovy:
dvacet tisíc korun českých) a dále v souladu s čl. 503 písm. d) SDŘ trest odehrání
utkání bez přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání I. ligy ČR vztahující se na
odehrání utkání bez přítomnosti diváků v určité části stadionu, konkrétně v sektoru
„106“ a v sektoru „207“, kterak byly tyto jednotlivé sektory ke dni vydání tohoto
rozhodnutí označeny ve schématu hlediště Klubem uveřejněném na adrese webové
stránky https://hokejprerov.cz/zobraz.asp?t=vstupenky, přičemž tento uložený trest
odehrání utkání bez přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání I. ligy ČR byl
předmětným rozhodnutím disciplinární komise ČSLH v souladu s čl. 511 odst. 2. SDŘ
podmíněně odložen na zkušební dobu dvou měsíců, tj. do 21. 4. 2019.

JUDr. Tomáš Král
prezident
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