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HC Motor České Budějovice  
F. A. Gerstnera 7/8 
370 01 České Budějovice 
 
 
V Praze dne 15. 3. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Mgr. Pavel 
Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota a Antonín 
Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 13. 3. 2019 zabývala jednáním 
trenéra družstva klubu HC Motor České Budějovice, se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 
370 01 České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101 (dále jen „Klub“), p. Václava Prospala, 
nar. 17. 2. 1975 (dále jen „Trenér“), v utkání I. ligy ČR č. 1523 hraného v Havířově dne 
10. 3. 2019 mezi družstvem klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, a 
družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 3. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen 
„SDŘ“) se Trenérovi ukládá v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 
1.000,-Kč (slovy: jeden 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 průběhu konání Utkání došlo na zimním stadionu v Havířově 
k projevům nesportovního chování diváků, které byly rozhodčími Utkání p. Pavlem 
Obadalem a p. Jakubem Koziolem uvedeny v poznámkách k utkání zápisu o Utkání 
následujícím způsobem: „V čase 16:26 byl potrestán funkcionář hostí Václav Prospal OK za 
NESP. Po polití pivem ze strany domácích fanoušků Václav Prospal nejprve postříkal diváky 
vodou z lahve, následně odšrouboval uzávěr lahve a celý obsah vylil na diváky. Po tomto 
incidentu byla vyklizena část tribuny za střídačkou hostí. Po tomto opatření se situace uklidnila 
a již neopakovala.“ 
 
DK ČSLH v dané věci provedla dokazování videozáznamem předmětné situace, na 
jehož základě shledala, že k popsanému závadnému jednání došlo po zákroku hráče 
družstva Klubu č. 96 Martina Heřmana na hráče družstva klubu HC AZ Havířov 2010, 
reg. č. ČSLH 80608, č. 33 Tomáše Gřeše, kdy následně došlo k projevům 
nesportovního chování ze strany diváků bezprostředně sedících za hráčskou lavicí 
družstva Klubu spočívajícím ve zřetelném vhazování předmětů na hráčskou lavici 



 

družstva Klubu, dle popisu rozhodčích Utkání k polévání hostujících hráčů a 
funkcionářů pivem a jinými nápoji, a dále zřetelně došlo k poplivání Trenéra. Dle DK 
ČSLH lze konstatovat, že tímto jednání byl Trenér vyprovokován ke svému 
následnému jednání, kdy polil diváky za hráčskou lavicí družstva Klubu nápojem ze 
sportovní lahve. K popsanému jednání došlo dle názoru DK ČSLH jednak z důvodu, 
že na zimním stadionu v Havířově je zcela nedostatečným způsobem chráněna 
hráčská lavice hostujícího družstva, zejména stříškou, která je příliš krátká na to, aby 
zamezila dopadu vhazovaných předmětů do prostoru hráčské lavice vyhrazené pro 
hostující družstvo, a dále z důvodu, že klub HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, 
v daném případě, kdy si musel být popsaného nedostatku vědom, fatálně zanedbal 
prevenční povinnost spočívající v ochraně hráčské lavice družstva Klubu, např. 
přítomnosti dostatečného počtu členů pořadatelské služby, aby k danému jednání 
nemohlo dojít. 
 
Navzdory uvedenému nedostatku, který DK ČSLH shledává v nepřijetí dostatečných 
preventivních opatření ze strany klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, nelze 
než konstatovat, že Trenér v dané situaci jednal nepřiměřeně a rozhodčími Utkání mu 
správně uložen osobní trest do konce za Nesportovní chování dle čl. 168 pravidel 
ledního hokeje 2018-2022, což mělo za následek vykázání Trenéra z hráčské lavice 
družstva Klubu. Dle DK ČSLH si měl Trenér v nastalé situaci, byť lze zčásti pochopit 
okamžitou a instinktivní reakci Trenéra na jednání nepřizpůsobivého obecenstva 
soustředěného za hráčskou lavicí družstva Klubu, vyžádat konzultaci s hlavními 
rozhodčími Utkání, kterým měl průběh incidentu vyložit, přičemž je kupříkladu 
s ohledem na zřetelné znečištění oděvu Trenéra předvídatelné, že v takovém případě 
by rozhodčí Utkání přijali opatření, která v daném případě nakonec beztak přijata byla, 
tj. že by došlo k vyklizení blíže nezjištěné části sektoru nad hráčskou lavicí družstva 
Klubu i tak. 
 
Na základě shora popsaných skutečností DK ČSLH shledala, že se Trenér svým 
jednáním dopustil naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 
2 části A bodu 3. SDŘ, za což se s přihlédnutím k tomu, že v projednávaném případě 
nelze zohlednit přitěžující okolnost spočívající v případných disciplinárními komisemi 
uložených trestech ve smyslu čl. 519 odst. 1. až 2. SDŘ, ukládá Trenérovi v souladu 
s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých). 
 
Uloženou finanční pokutu je Trenér povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, 
var. symbol 42, do 15. 4. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení Českému 
svazu ledního hokeje z.s. mailem na adresu musilova@czehockey.cz. 
 
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 15. 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. 
 
za DK ČSLH 
Antonín Vansa 
člen DK ČSLH 


