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HC Dukla Jihlava 
Tolstého 1566/23 
586 01 Jihlava 
 
 
V Praze dne 22. 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 jednáním trenéra družstva klubu 
HC Dukla Jihlava, se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, reg. č. ČSLH 70703 
(dále jen „Klub“), p. Petra Vlka, nar. 7. 1. 1964 (dále jen „Trenér“), v utkání I. ligy ČR 
č. 1529 hraného dne 15. 3. 2019 v Jihlavě mezi družstvem Klubu a družstvem klubu 
Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 4. písm. b) 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 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání I. ligy ČR hraných v období od 13. 3. 2019 do 20. 3. 2019 
bylo shledáno, že v průběhu konání Utkání se Trenér družstva Klubu dopustil projevu 
nesportovního chování vůči čárovému rozhodčímu Utkání p. Miroslavu Šimánovi, 
přičemž tato skutečnost byla rozhodčími Utkání p. Tomášem Zubzandou a p. Martinem 
Grechem uvedena v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: 
„Před koncem utkání došlo k hrubému urážení čárového rozhodčího Miroslava Šimána 
trenérem domácího družstva Petrem Vlkem s výhrůžkami vetace na další utkání.“ 
 
Vzhledem k neurčitosti popisu uvedeného jednání Trenéra byl v dané věci čárový 
rozhodčí Utkání p. Miroslav Šimán (dále jen „Rozhodčí“) vyzván DK ČSLH ke 
konkretizaci situace, v níž mělo k popsanému nesportovnímu projevu Trenéra dojít. 
V uvedené věci Rozhodčí sdělil, že byl terčem slovního napadání ze strany Trenéra, 
mnohdy majícího charakter osobního hanobení, prakticky v průběhu celého Utkání, 
přičemž k popsanému sdělení mělo dojít souběžně se závěrečnou sirénou Utkání 
v čase 60:00. 
 
Dle DK ČSLH je nepřípustné již samotné slovní napadení rozhodčího Utkání, a to 
zejména pak za užití výrazů majících charakter osobního hanobení, zvláště závadnou 



 

však DK ČSLH shledala výhrůžku, jíž se Trenér vůči Rozhodčímu dopustil ve smyslu, 
že bude jeho osoba Klubem v dalším průběhu I. ligy ČR vetována, tj. že Klub využije 
svého práva stanoveného čl. 7 technických norem soutěže I. liga ČR Rozpisu soutěží 
ČSLH 2018/2019 a že Rozhodčímu bude tímto rozhodnutím Klubu znemožněno 
rozhodování dalších utkání, v nichž bude hrát družstvo Klubu, v sezóně 2018-2019. 
Nelze v dané situaci pochybovat o tom, že Trenér se této výhrůžky dopustil účelově 
s cílem vytvořit na Rozhodčího nátlak a dosáhnout pro další průběh Utkání posuzování 
sporných situací ve prospěch družstva Klubu, což DK ČSLH shledala jako zcela 
neakceptovatelné a v jednání Trenéra jednoznačně shledala prvky podrývání autority 
či jiného narušování role rozhodčích Utkání.  
 
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 4. písm. b) SDŘ, za což Trenérovi s přihlédnutím k přitěžující okolnosti, 
že v daném případě je na místě zohlednit ve smyslu čl. 519 odst. 1. a 2. SDŘ 
skutečnost, že Trenérovi bylo za obdobné jednání, jehož se dopustil v průběhu utkání 
I. ligy ČR č. 1016 hraného dne 12. 9. 2019 v Prostějově mezi družstvem klubu LHK 
Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, a družstvem Klubu, uloženo rozhodnutím DK 
ČSLH ze dne 19. 9. 2018 v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutí, ukládá 
v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých). 
 
Uloženou finanční pokutu je Trenér povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, 
var. symbol 42, do 22. 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 22. 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 

 

 


