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HC Dukla Jihlava 
Tolstého 1566/23 
586 01 Jihlava 
 
 
V Praze dne 21. 3. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček a Antonín Vansa (dále jen „DK 
ČSLH“) se na svém jednání dne 21. 3. 2019 zabývala situacemi z průběhu konání 
utkání I. ligy ČR č. 1517 hraného v Jihlavě dne 8. 3. 2019 mezi družstvem klubu HC 
Dukla Jihlava, se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, reg. č. ČSLH 70703 (dále 
jen „Klub“), a družstvem klubu Stadion Litoměřice, reg. č. ČSLH 50606 (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. b) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále jen „SDŘ“), a dále z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění 
dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. a) SDŘ, se Klubu za porušení povinnosti 
stanovené čl. 316 písm. a) SDŘ s přihlédnutím k porušení povinnostem stanovených 
čl. 316 písm. j) SDŘ a dále čl. 312 odst. 3 písm. a) SDŘ jakožto přitěžujícím okolnostem 
ve smyslu čl. 519 odst. 4. SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta 
ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 
 

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 Utkání došlo k opakovanému vhazování předmětů na hrací plochu či 
na hráčskou lavici družstva klubu Stadion Litoměřice, reg. č. ČSLH 50606, a dále 
k použití pyrotechniky, přičemž tyto skutečnosti byly rozhodčími Utkání p. Svatoplukem 
Kopečkem a p. Josefem Barkem uvedeny v poznámkách k utkání zápisu o Utkání 
následujícím způsobem: „Během utkání byly na ledovou plochu vhazovány předměty i přes 
upozornění hlasatele. Ve třetí třetině házeli domácí fanoušci předměty na střídačku hostujícího 
týmu. Po zásahu bezpečnostní agentury se situace uklidnila. V záběru utkání byla v sektoru 
domácích fanoušků odpálena pyrotechnika.“ 

 
V dané věci DK ČSLH provedla dokazování videozáznamem předmětných situací, na 
základě kterého potvrdila sdělení učiněné rozhodčími Utkání prostřednictvím 
poznámek k utkání zápisu o Utkání. Dle DK ČSLH došlo v daném případě ke zcela 



 

nepřípustným projevům nesportovního chování, které DK ČSLH shledává v četných 
proviněních, použitím pyrotechniky příznivci družstva Klubu, tedy osobami 
projevujícími svým jednáním, oděvem, či jeho doplňky sounáležitost s Klubem, 
v uzavřeném prostoru zimního stadionu počínaje, nesportovních pokřicích vůči osobě 
hráče družstva klubu Stadion Litoměřice, reg. č. ČSLH 50606, Aleše Pavlase, či 
rozhodčím Utkání pokračuje, a konče cíleným vhazováním předmětů na ledovou 
plochu a hráčskou lavici družstva klubu Stadion Litoměřice, reg. č. ČSLH 50606, či 
opakovanými pokusy o napadení hráčů družstva klubu Stadion Litoměřice, reg. č. 
ČSLH 50606, byť na tomto místě je nutné uvést, že pořadatelská služba proti 
popsanému jednání opakovaně zasahovala a v konečném důsledku nedopustila vstup 
neoprávněných osob do prostoru hráčských lavic. 
 
Z hlediska odpovědnosti Klubu je pak na místě uvést odpovědnost objektivní, kdy je 
klub v souladu s čl. 316 písm. a) SDŘ povinen zajistit pořádek na stadionu a 
bezpečnost účastníků předmětného utkání, přičemž bez dalšího lze konstatovat, že 
tato povinnost splněna ve vztahu k Utkání nebyla, a dále je v souladu s čl. 316 písm. 
j) SDŘ je každý klub povinen zajistit, aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby 
byly zjištěny a vyvedeny osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, osoby 
se zbraněmi, pyrotechnikou, či jinými předměty ohrožujícími bezpečnost a zdraví osob 
a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání. 
Současně nelze než uvést, že Klub v daném případě nesplnil povinnost ve smyslu čl. 
312 odst. 3. písm. a) SDŘ, tedy že nezajistil, aby se jeho příznivci 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. b) SDŘ a dále 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. čl. 316 písm. a) 
SDŘ s přihlédnutím k porušení povinností stanovených čl. 316 písm. j) SDŘ a dále čl. 
312 odst. 3 písm. a) SDŘ jakožto přitěžujícím okolnostem ve smyslu čl. 519 odst. 4. 
SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 50.000,-Kč 
(slovy: padesát 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 21. 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. 
 
 
 Ing. Aleš Kmoníček, předseda DK ČSLH 


