
 

Český svaz ledního hokeje z.s., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 | tel.: +420 211 158 000 | email: office@czehockey.cz 
 

 
 
 
HC ZUBR Přerov 
Petřivalského 5 
750 02 Přerov 
 
 
V Praze dne 15. 11. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Josef Řezníček, Mgr. Pavel Setikovský, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin 
Loukota, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém 
mimořádném jednání dne 15. 11. 2019 zabývala zákrokem hráče družstva klubu HC 
ZUBR Přerov, se sídlem Petřivalského 5, 750 02 Přerov, reg. č. ČSLH 80809 (dále jen 
„Klub“), Jiřího Goiše, reg. č. 0638051989 (dále jen „Hráč“), na protihráče Jiřího 
Doležala (dále jen „Protihráč“), kterého se Hráč dopustil v utkání Chance ligy č. 1167 
hraném v Přerově dne 13. 11. 2019 mezi družstvem Klubu a družstvem klub HC Slavia 
Praha, reg. č. ČSLH 11001 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se svým jednáním dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 
5. písm. d) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
také jen jako „SDŘ“), za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu 
přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti na dobu od 
15. 11. 2019 do 1. 12. 2019 včetně.  
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Kontrolou zápisů o utkání Chance ligy hraných dne 13. 11. 2019 bylo shledáno, že 
Hráč se v Utkání dopustil jednání, za které mu byl v čase Utkání 50:20 uložen trest ve 
hře za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2018-2022 (dále 
jen „Pravidla“) s tím, že uložení tohoto příslušného trestu bylo rozhodčími Utkání p. 
Janem Doležalem a p. Josefem Barkem odůvodněno v poznámkách k utkání zápisu o 
Utkání tak, že se Hráč v dané situaci nepřiměřeně rozjel od červené čáry s jasným 
cílem zasáhnout Protihráče, kterého zasáhl do hlavy a způsobil zranění. 
 
Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace DK ČSLH shledala, že 
Hráč na úrovni útočné modré čáry napadl Protihráče krátce poté, co tento odehrál 
odražený kotouč a z hlediska výkladu Pravidel bylo přípustné jej atakovat, aniž by se 
jednalo o pozdní dohrání ve smyslu čl. 153 Pravidel. Lze sice v daném případě 
konstatovat, že Hráč při zákroku neoddělil ruku od těla, ani se před zákrokem 
neodrazil, aby dosáhl vyšší intenzity při jeho provedení, v dalším však je na místě 
uvést, že Hráč v situaci, kdy zjistil, že kotouč směřuje k Protihráči, zvýšil svou rychlost, 



 

v důsledku čehož byl zákrok proveden s dramaticky vyšší intenzitou, v předmětné 
situaci nejevil jakoukoliv snahu hrát puk, ale jeho jedinou snahou bylo zasáhnout 
Protihráče. V takovém případě je dle DK ČSLH nezbytné napadajícímu Hráči přiznat 
výhradní odpovědnost za to, že svůj zákrok provede v souladu s Pravidly, tedy 
konkrétně ve vztahu k posuzované situaci, aby svým zákrokem, kterak se tento 
rozhodl svést, nezasáhl oblast hlavy a krku Protihráče. DK ČSLH má v posuzovaném 
případě za prokázané, že Hráč se primárního zasažení oblasti hlavy nebo krku 
Protihráče dopustil, a způsobil mu tímto zranění, které si přímo na hrací ploše vyžádalo 
základní lékařské ošetření a po kterém musel být Protihráč převezen do nejbližšího 
zdravotnického zařízení. 
 
Z uvedených důvodů DK ČSLH dospěla v projednávaném případě k závěru, že se 
Hráč shora popsaným jednáním dopustil disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části 
A bodu 5. písm. d) SDŘ, za což se mu ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) 
SDŘ s přihlédnutím k přitěžující okolnosti spočívající v následku Hráčova jednání a 
současně též s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že v daném případě nebyl shledán 
žádný disciplinární trest, který by Hráči byl uložen v uplynulých dvou letech ve smyslu 
čl. 519 odst. 1. SDŘ, na který by mohlo být nahlíženo jakožto na přitěžující okolnost 
projednávaného případu, ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení 
činnosti na dobu od 15. 11. 2019 do 1. 12. 2019 včetně. 
 
Poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za disciplinární 
projednání dle čl. 524 SDŘ uhrazen. 
 

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 

 


