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HC Trutnov 

Na Lukách 460 
541 01 Trutnov 

 

 V Praze dne 4. 2. 2020 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, Mgr. Pavel 

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

jednání dne 4. 2. 2020 zabývala situací po skončení utkání II. ligy ČR č. 2142 hraného mezi družstvem 

klubu HC Dvůr Králové n. L., reg. č. ČSLH 61010, a družstvem klubu HC Trutnov, se sídlem Na Lukách 

460, 541 01 Trutnov, reg. č. ČSLH 61003 (dále jen „Klub“), dne 29. 1. 2020 ve Dvoře Králové (dále jen 

„Utkání“), která byla popsána hlavním rozhodčím Utkání p. Kamilem Zavřelem 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. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ a dále za porušení povinnosti stanovené 

čl. 312 odst. 3. písm. c) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 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 II. ligy ČR hraných v období od 27. 1. 2020 do 3. 2. 2020 bylo zjištěno, že 

po skončení Utkání došlo příznivci družstva Klubu k nesportovnímu chování spočívajícímu v použití 

pyrotechniky, přičemž tato skutečnost byla rozhodčím Utkání p. Kamilem Zavřelem uvedena 

v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „Po skončení utkání došlo v sektoru 

hostí k zapálení pyrotechniky, která byla pořadatelskou službou okamžitě zlikvidována. Následný útok 

na pořadatelskou službu byl vyřešen zásahem policie ČR.“  

 

Z vyjádření pořádajícího klubu HC Dvůr Králové n. L., reg. č. ČSLH 61010, zpracovaného sekretářem 

klubu p. Ivo Polanem, které na vyžádání DK ČSLH obdržela dne 3. 2. 2020, vyplynulo, že klub HC Dvůr 

Králové n. L., reg. č. ČSLH 61010, pro potřeby zajištění bezpečnosti osob a majetku zajistil speciální 

externí pořadatelskou službu s tím, že pro potřeby příznivců družstva Klubu byl vyhrazen zvláštní sektor 

ohraničený plotem od ostatních části stadionu, přičemž na stadionu byli přítomni též členové městské 



 

policie Dvůr Králové a před stadionem pořádková jednotka Policie České republiky. Klub HC Dvůr 

Králové n. L., reg. č. ČSLH 61010, dále doložil videozáznam popsaného incidentu, na jehož základě DK 

ČSLH potvrdila použití minimálně dvou kusů pyrotechniky příznivci družstva Klubu, přičemž poté, co 

členové přítomné pořadatelské služby tuto pyrotechniku uhasili jednou z vlajek, kterou měli příznivci 

družstva Klubu vyvěšenu v jim vyhrazeném prostoru, dopustili se příznivci družstva Klubu napadení 

zasahujících členů pořadatelské služby s tím, že samotná potyčka, která byla dle tvrzení pořádajícího 

klubu HC Dvůr Králové n. L., reg. č. ČSLH 61010, ukončena až zásahem pořádkové jednotky Policie 

České republiky ve východu ze zimního stadionu, byla dle dostupného videozáznamu daného incidentu 

důkladně monitorována hlavním rozhodčím Utkání p. Kamilem Zavřelem a není tak v dalším na místě 

činit pochybnosti v tom směru, že by popsaný incident měl jiný průběh, nežli jak bylo hlavním rozhodčím 

Utkání zaznamenáno. 

 

Z výše uvedeného dopěla DK ČSLH 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 

to konkrétně tím, že Klub nesplnil povinnost jemu uloženou příslušným čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ, 

jímž je bez ohledu na skutečnost, zda je Klub pořadatelem příslušného utkání, či zda se takové utkání 

koná na jiném zimním stadionu, stanoveno, že je Klub povinen zajistit, aby jeho příznivci na stadionu, 

na kterém se Utkání hrálo, nevnesli do prostor stadionu ani zde nepoužili zbraně, pyrotechniku či jiné 

předměty ohrožující bezpečnost a zdraví, a dále tím, že Klub dle čl. 312 odst. 3. písm. c) SDŘ nezajistil, 

aby se jeho příznivci na stadionu, na kterém se Utkání hrálo, nedopustili výtržnosti, nevyprovokovali 

potyčku, nedopustili se fyzického napadení nebo pokusu o takové jednání. Na základě těchto 

skutečností DK ČSLH v projednávaném rozhodla tak, že se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 

312. odst. 3. písm. b) SDŘ a dále za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. c) SDŘ ukládá 

v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 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 10. 3. 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. 

 

 

 Antonín Vansa 
                                                                člen DK ČSLH 


