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Vajgar Jindřichův Hradec 

9. května 202 
377 01 Jindřichův Hradec 

 

 V Praze dne 10. 4. 2019 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Josef Řezníček, 

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

dne 10. 4. 2019 zabývala situací z průběhu utkání II. ligy ČR č. 2904 hraného dne 6. 4. 2019 mezi 

družstvem klubu Vajgar Jindřichův Hradec, se sídlem 9. května 202, 377 01 Jindřichův Hradec, reg. č. 

ČSLH 30319 (dále jen „Klub“) a družstvem klubu HC Wolves Český Těšín, reg. č. ČSLH 80206, 

v Jindřichově Hradci (dále jen „Utkání“), která byla popsána hlavním rozhodčím Utkání p. Ivanem 

Čuňočkou 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. 316 písm. a) 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 II. ligy ČR hraných v období od 4. 4. 2019 do 10. 4. 2019 bylo zjištěno, že 

v průběhu Utkání došlo k nesportovnímu chování diváků, přičemž tato skutečnost byla popsána hlavním 

rozhodčím Utkání p. Ivanem Čunňočkou v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následovně: „Po 

šarvátce v čase 51:57 bylo házeno pivama na ledovou plochu z tribun od fanoušků domácích.“ Tuto 

skutečnost potvrdil také delegát Utkání p. Vladimír Boršek ve zvláštní zprávě delegáta, a to 

v následujícím doslovném znění: „Po zákroku ČR odjeli oba hráči na trestnou lavici, aby si následně 

vyslechli výši trestu. Kotel domácích fanoušků začel na hráče Č. Těšína s č. 94 pokřikovat, ten začal na 

ně destikulovat a na to na něj začali fanoušci J. Hradce házet kelímky s pivem.“ 

 

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 klubu z důvodu porušení povinnosti stanovené čl. 316. písm. a) SDŘ ukládá v souladu 

s čl. 503 písm. b) 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 


