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HC Stadion Vrchlabí 
Fügnerova 1288 
543 01 Vrchlabí 
 
 
V Praze dne 3. 4. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Setikovský, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se 
na svém jednání dne 3. 4. 2019 zabývala situacemi z průběhu utkání II. ligy ČR č. 2764 
hraného dne 30. 3. 2019 ve Vrchlabí mezi družstvem klubu HC Stadion Vrchlabí, se 
sídlem Fügnerova 1288, 543 01 Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013 (dále jen „Klub“), a 
družstvem klubu HC Baník Sokolov, reg. č. ČSLH 40901(dále jen „Utkání“), které byly 
popsány hlavními rozhodčími Utkání p. Michalem Jílkem a p. Martinem Šperlem 
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“), a dále dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. b) SDŘ se Klubu za 
porušení povinnosti stanovené čl. 316 písm. a) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. 
b) SDŘ finanční pokuta ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR hraných v období od 28. 3. 2019 do 3. 4. 2019 
bylo zjištěno, že v průběhu Utkání došlo k nesportovnímu chování diváků 
spočívajícímu ve vhazování předmětů na ledovou plochu, přičemž tato skutečnost byla 
popsána hlavními rozhodčími Utkání p. Michalem Jílkem a p. Martinem Šperlem 
v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následovně: „V čase 59:05 v přerušené hře 
přilétla ze sektoru za trest. Lavicemi plná, uzavřená láhev 0,5l, která trefila ČR 
Štěpánka do ramena zpředu. Tím došlo k vyražení dechu a zranění ramene. Vzhledem 
k uvedenému zranění musel ČR odejít do šatny a v utkání již nemohl pokračovat. 
Dopískáno v systému tří rozhodčích. Během utkání byli rozhodčí a hostující hráči politi 
pivem.“ 
 
Ve věci uvedené DK ČSLH provedla rovněž dokazování dostupným videozáznamem 
situace z času Utkání 59:05, kdy došlo k zasažení čárového rozhodčího Utkání p. 
Františka Štěpánka (dále jen „Čárový rozhodčí“) předmětem vhozeným z hlediště. 
K popsanému zasažení došlo v situaci, kdy se Čárový rozhodčí nacházel spolu 
s ostatními rozhodčími Utkání a blíže nezjištěnými hráči družstev obou zúčastněných 



 

klubů v území vyhrazeném pro rozhodčí v prostoru před trestnými lavicemi, přičemž je 
dle DK ČSLH nepochybné, že Čárový rozhodčí byl zasažen plastovou lahví naplněnou 
blíže neurčeným nápojem, a to buď do oblasti levého ramena, či do levého prsního 
svalu. V důsledku uvedeného jednání musel Čárový rozhodčí opustit hrací plochu, aby 
vyhledal základní lékařské vyšetření a zbývající čas Utkání v délce 55 sekund již 
nedokončil. V dalším lze dle DK ČSLH pouze shrnout, že vhazování předmětů na hrací 
plochu je neakceptovatelným jevem, v daném případě je ovšem tato skutečnost 
zvýrazněna tím, že jedním z těchto předmětů došlo k zasažení účastníka 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, a dále dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. 
b) SDŘ, za což se klubu z důvodu porušení povinnosti stanovené čl. 316. písm. a) 
SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 30.000,-Kč 
(slovy: třicet tisíc 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. 

 
 
 Antonín Vansa 
                                                      člen DK ČSLH 


