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HC Stadion Vrchlabí  

Fügnerova 1288 
543 01 Vrchlabí 

 

 V Praze dne 10. 4. 2019 

 

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 a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém 

jednání dne 10. 4. 2019 zabývala situací po skončení utkání II. ligy ČR č. 2765 hraného dne 1. 4. 2019 

mezi družstvem klubu HC Baník Sokolov, reg. č. ČSLH 40901, a družstvem klubu HC Stadion Vrchlabí, 

se sídlem Fügnerova 1288, 543 01 Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013 (dále jen „Klub“), v Sokolově (dále jen 

„Utkání“), která byla popsána hlavními rozhodčími Utkání p. Patrikem Vokřálem a p. Štěpánem 

Součkem 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 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých). 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR hraných v období od 29. 3. 2018 do 10. 4. 2019 bylo zjištěno, že 

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

po skončení Utkání, přičemž tato skutečnost byla rozhodčími Utkání p. Patrikem Vokřálem a p. 

Štěpánem Součkem uvedena v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „Na 

konci utkání byla odpálena světlice v sektoru hostí, která byla zlikvidována pořadatelskou službou. 

Následně vznikl konflikt mezi fanoušky hostí a pořadatelskou službou který vyprovokoval i nějaké hráče, 

jenž opustili ledovou plochu a drali se pomoci divákům, hráči č. 16 Vašíček, č. 19 Půlpán. Ostatní průběh 

utkání bez problémů. Vše se odehrálo cca 5 minut po zápase.“  

 

Z vyjádření pořádajícího klubu HC Baník Sokolov, reg. č. ČSLH 40901, které si DK ČSLH písemně 

vyžádala, vyplynulo, že k použití pyrotechniky ze strany příznivců družstva Klubu došlo bezprostředně 

po skončení Utkání při loučení hráčů Klubu se svým fanklubem, přičemž mělo dojít k odpálení menší 

modré světlice, která byla ihned zlikvidována požárně preventivní hlídkou. Dále dle vyjádření klubu HC 



 

Baník Sokolov, reg. č. ČSLH 40901, v návaznosti na tuto událost chtěla pořadatelská služba vyvést 

z prostoru zimního stadionu konkrétního zjištěného příznivce družstva Klubu, který pyrotechniku použil, 

načež došlo k potyčce mezi členy pořadatelské služby a příznivci družstva Klubu.   

 

Bez ohledu na způsob zásahu pořadatelské služby, který není předmětem tohoto disciplinárního 

jednání, shledala DK ČSLH jako nepochybné, že příznivci družstva Klubu došlo k použití pyrotechniky 

a že tímto popsaným jednáním příznivců družstva Klubu došlo k naplnění skutkové podstaty 

disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. a) SDŘ, přičemž ve znění příslušných 

ustanovení SDŘ zodpovídá za jednání svých příznivců Klub bez ohledu na skutečnost, zda je 

pořadatelem příslušného utkání, čí zda se takové utkání koná na jiném zimním stadionu. Dle čl. 312 

odst. 3. písm. b) SDŘ byl pak Klub povinen zajistit, aby jeho příznivci na stadionu, na kterém se Utkání 

hrálo, nevnesli do prostor stadionu ani zde nepoužili zbraně, pyrotechniku či jiné předměty ohrožující 

bezpečnost a zdraví. Na základě těchto skutečností DK ČSLH v projednávaném případě s přihlédnutím 

k přitěžující okolnosti, že v probíhající sezoně 2018–2019 byla Klubu rozhodnutím DK ČSLH ze dne  

3. 10. 2018 uložena v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce 

korun českých) za naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. 

písm. a) SDŘ spočívajícímu v porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ, k němuž 

došlo v průběhu utkání II. ligy ČR č. 2305 hraného v Kolíně dne 12. 9. 2018 družstvem klubu SC Kolín, 

reg. č. ČSLH 20401, a družstvem Klubu, a dále byla Klubu rozhodnutím DK ČSLH ze dne 28. 3. 2019 

uložena v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 6.000,-Kč (slovy: šest tisíce korun 

českých) za naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. 

a) SDŘ spočívajícímu v porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ, k němuž došlo 

v průběhu utkání II. ligy ČR č. 2748 hraného v Kolíně dne 19. 3. 2019 družstvem klubu SC Kolín, reg. 

č. ČSLH 20401, a družstvem Klubu, rozhodla tak, že 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 9.000,- Kč (slovy: 

devět 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. 

 

 

 Ing. Aleš Kmoníček 
                                                      předseda DK ČSLH 


