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TJ HC Jablonec n/N. 
Sadová 4646/2 
466 01 Jablonec nad Nisou 

 
 V Praze dne 29. 10. 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“) na svém jednání 
dne 29. 10. 2019 rozhodla ve věci jednání hráče klubu TJ HC Jablonec n/N., se sídlem 
Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, reg. č. ČSLH 50401 (dále jen „Klub“), 
Marka Frka, reg. č. 0763841993 (dále jen „Hráč“), kterého se Hráč dopustil v utkání II. 
ligy ČR č. 2049 mezi družstvem Klubu a družstvem TJ HC Řisuty, reg. č. ČSLH 20307, 
hraném dne 26. 10. 2019 v Jablonci nad Nisou (dále jen „Utkání“)    
 

t a k t o : 
 

Hráč se svým jednáním dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 
4. písm. b) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
také jen jako „SDŘ“) a dále disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 5. 
písm. a) SDŘ, za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 
části A bodu 5. písm. a) SDŘ s přihlédnutím k provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 
4. písm. b) SDŘ jakožto k přitěžující okolnosti ve smyslu čl. 519 odst. 4. SDŘ ukládá 
trest zastavení činnosti od 27. 10. 2019 do 27. 4. 2020 včetně.  
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR hraných v období od 24. 10. 2019 do 28. 10. 2019 
bylo shledáno, že Hráč se v Utkání dopustil jednání, za které mu byl v čase Utkání 
59:10 uložen trest ve hře za Nesportovní chování dle čl. 168 Pravidel ledního hokeje 
2018-2022 (dále jen „Pravidla“) s tím, že toto uvedené jednání bylo rozhodčím Utkání 
p. Milanem Vyštejnem (dále jen „Rozhodčí“) popsáno v poznámkách k utkání zápisu o 
Utkání následujícím způsobem: „V čase 59:10 hráč D č. 17 potrestán OT protestování 
proti výroku HR následně uložen TH dle pravidla 168 vi. 1 při odjezdu na trestnou lavici 
napadal HR a verbálně vyhrožoval – „ty čůráku ty už si nezapískáš“, hráč i přes několik 
výzev nechtěl opustit ledovou plochu a snažil se nahánět HR. Po té co opustil ledovou 
plochu se několikrát vrátil z kabiny a nadále verbálně vyhrožoval HR „zabiju tě.“ 
 
V daném případě DK ČSLH shledala, že Hráč svým jednáním jednoznačně naplnil 
předpoklady pro uložení trestu ve hře ve smyslu čl. 168 bodu vi. odst. 1. Pravidel, 
kterým je stanoveno, že trest ve hře se uloží hráči nebo funkcionáři týmu, který 
vyhrožuje, udělá rasovou nebo etnickou narážku, plivne, znečistí krví nebo se dopustí 
sexuální poznámky vůči komukoli. Je na místě zdůraznit, že Hráč se dle popisu 
uvedeného v poznámkách k utkání zápisu o Utkání dopustil zcela nepřípustného 



 

jednání vyznačujícího se značnou agresivitou, opakovaně odmítal respektovat výzvy 
rozhodčích Utkání, aby neprodleně opustil hrací plochu, naopak se pokoušel dostat do 
bezprostřední blízkosti Rozhodčího, jehož měl nejen urážet výrazy majícími charakter 
osobního hanobení, ale dopouštěl se směrem k osobě Rozhodčího též výhrůžek 
fyzickou likvidací. Zejména právě s ohledem na charakter provedených výhrůžek 
usmrcením směrem k napadenému Rozhodčímu shledala DK ČSLH shora popsané 
jednání jako zvláště zavrženíhodní a dospěla k závěru, že se Hráč dopustil zvlášť 
závažného disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. a) SDŘ a 
dále disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. a) SDŘ, za což se 
mu ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. a) SDŘ s přihlédnutím k provinění dle 
přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. b) SDŘ jakožto k přitěžující okolnosti ve smyslu čl. 
519 odst. 4. SDŘ ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení činnosti na 
dobu 27. 10. 2019 do 27. 4. 2020 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 

 


