Valašský hokejový klub
Na Lapači 394
755 01 Vsetín - Rokytnice
V Praze dne 11. 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, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin
Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne
11. 3. 2019 zabývala situacemi z průběhu konání utkání I. ligy ČR č. 1518 hraného ve
Vsetíně dne 8. 3. 2019 mezi družstvem klubu Valašský hokejový klub, se sídlem Na
Lapači 394, 755 01 Vsetín - Rokytnice, reg. č. ČSLH 81008 (dále jen „Klub“), a
družstvem klubu LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917 (dále jen „Utkání“), a
rozhodla
takto:
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 z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění
dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. b) SDŘ, se Klubu s přihlédnutím k závažnosti
spáchaného provinění ukládá za porušení povinnosti stanovené čl. 316 písm. a) SDŘ
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 90.000,-Kč (slovy: devadesát
tisíc korun) a dále v souladu s čl. 503 písm. d) SDŘ trest odehrání utkání bez
přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání I. ligy ČR. Trest odehrání utkání bez
přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání I. ligy ČR se v souladu s čl. 511 odst. 2.
SDŘ podmíněně odkládá na zkušební dobu sedmi měsíců, tj. do 11. 10. 2019 vč.
Odůvodnění:
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
do bezprostřední blízkosti rozhodčích Utkání, přičemž tyto skutečnosti byly rozhodčími
Utkání p. Janem Doležalem a p. Michalem Dědkem uvedeny v poznámkách k utkání
zápisu o Utkání následujícím způsobem: „V čase 39:34 byla ledová plocha zaházena
kelímky od piva. Při odchodu do šaten po 2. třetině byli hlavní rozhodčí politi pivem. Po
skončení utkání byl HR zasažen na ledové ploše předmětem hozeným z hlediště. Rovněž byla
na ledovou plochu hozen skleněná láhev po rozhodčích. Při opuštění ledové plochy byl na
rozhodčí hozen plný plechový odpadkový koš. Rozhodčí nebyli zasaženi.“
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DK ČSLH v dané věci provedla dokazování videozáznamem předmětných situací, na
základě kterého potvrdila v plném rozsahu sdělení učiněné rozhodčími Utkání
prostřednictvím poznámek k utkání zápisu o Utkání, naopak lze konstatovat, že
rozhodčími Utkání nebylo uvedeno veškeré závadné jednání, k němuž v souvislosti
s konáním Utkání došlo. Jako příklad může sloužit vhazování plastových lahví na hrací
plochu, které následovalo po vyloučení hráče družstva Klubu č. 63 Michala Hryciowa
za přestupek Vysoká hůl dle čl. 143 pravidel ledního hokeje 2018-2022 (dále jen
„Pravidla“) v čase Utkání 39:15, cílené vhazování nejrůznějších předmětů po hráčích
družstva klubu LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, v průběhu jejich odchodu
do hráčské šatny po skončení druhé třetiny Utkání, či vhazování předmětů na hrací
plochu, které následovalo po vyloučení hráče družstva klubu LHK Jestřábi Prostějov,
reg. č. ČSLH 70917, č. 97 Matouše Maxmiliána Venkrbce za přestupek Krosček dle čl.
127 Pravidel v čase Utkání 59:59.
Dle DK ČSLH se v daném případě jedná o závažné a zcela nepřípustné projevy
nesportovního chování, zejména pak jedná-li se o vhození odpadkového koše, jímž se
snažili blíže nezjištění diváci Utkání zasáhnout rozhodčí Utkání odcházející prostorem
mezi hráčskými lavicemi do kabiny rozhodčích, stejným způsobem lze charakterizovat
vhození skleněné láhve, u které se při nárazu do hrací plochy předpokládá rozbití na
jednotlivé střepiny, jimiž může následně dojít k vážnému poranění zasažené osoby.
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 nebyla. Z dostupných záběrů jednotlivých situací pak je možné
dovodit, že Klubem zajištěná pořadatelská služba se omezila na zcela pasivní a
neefektivní řešení situací, kdy se žádným způsobem nesnažila zabránit popsaným
projevům nesportovního chování, též zřetelně nepostupovala tak, aby zjistila jména
výtržníků a ohlásila je k tomu určeným orgánům ve smyslu čl. 316 písm. k) SDŘ.
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. a) SDŘ a dále k naplnění
skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. b)
SDŘ, za což se Klubu z důvodu porušení povinnosti stanovené čl. čl. 316 písm. a)
SDŘ a s přihlédnutím k závažnosti popsaného provinění ukládá v souladu s čl. 503
písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 90.000,-Kč (slovy: devadesát tisíc korun), a dále
v souladu s čl. 503 písm. d) SDŘ trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků na jedno
soutěžní utkání I. ligy ČR. Trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků na jedno
soutěžní utkání I. ligy ČR se v souladu s čl. 511 odst. 2. SDŘ podmíněně odkládá na
zkušební dobu sedmi měsíců, tj. do 11. 10. 2019 vč.
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 11. 4. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení finanční
pokuty ČSLH, a to mailem na adresu musilova@czehockey.cz.
Poučení:

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

