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HC RT Torax Poruba 

Čkalovova 6144/20 
708 00 Ostrava - Poruba 

 

 V Praze dne 23. 1. 2020 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

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

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

23. 1. 2020 zabývala situací po skončení utkání Chance ligy č. 1289 hraného mezi družstvem klubu HC 

RT Torax Poruba, se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba, reg. č. ČSLH 80710 (dále 

jen „Klub“), a družstvem klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, dne 18. 1. 2020 v Ostravě 

(dále jen „Utkání“), která byla popsána hlavními rozhodčími Utkání p. Janem Doležalem a p. Filipem 

Vrbou 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 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Kontrolou zápisů o utkání Chance ligy hraných v období od 13. 1. 2020 do 23. 1. 2020 bylo zjištěno, že 

po skončení Utkání došlo k nesportovnímu chování diváků, přičemž tato skutečnost byla popsána 

hlavními rozhodčími Utkání p. Janem Doležalem a p. Filipem Vrbou v poznámkách k utkání zápisu o 

Utkání následovně: „Při odchodu rozhodčích do šaten po konci utkání byl hozen kelímek piva ze sektoru 

domácích směrem po HR. HR i ČR byl postříkán 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) SDŘ finanční pokuta ve výši 3.000,-Kč (slovy: tři 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 základě přiložené faktury na účet ČSLH č.: 90718453/0300, a to 

nejpozději do 28. 2. 2020.  

 

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  
     


