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BK Havlíčkův Brod 

U Stadionu 2777 
580 01 Havlíčkův Brod 

 

 V Praze dne 28. 11. 2019 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

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

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

na svém jednání dne 28. 11. 2019 zabývala situací z průběhu utkání II. ligy ČR č. 2449 hraného mezi 

družstvem klubu  DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, a družstvem klubu BK Havlíčkův Brod, 

se sídlem U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, reg. č. ČSLH 60102 (dále jen „Klub“), dne  

26. 10. 2019 v Šumperku (dále jen „Utkání“), a rozhodla 

 

t a k t o : 

 

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 2. písm. b) 

Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) se Klubu za 

porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. c) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ 

finanční pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR hraných v období od 25. 10. 2019 do 31. 10. 2019 bylo zjištěno, že 

v Utkání došlo k přerušení Utkání z důvodu výtržnosti v hledišti, které musely být řešeny za asistence 

příslušníků Policie České republiky, přičemž situace byla popsána hlavním rozhodčím Utkání p. Ivanem 

Čuňočkou v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „V čase 39:48 byla 

přerušena hra z důvodu zásahu pořadatelské služby a Policie ČR, která byla dohrána po úpravě ledové 

plochy.“  

 

V návaznosti na shora uvedené DK ČSLH prostřednictvím asistentky sportovního oddělení Kristýny 

Musilové dne 29. 10. 2019 písemně vyzvala pořádající klub DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 

80906, aby doložil své stanovisko k popsané události a dále doložil videozáznam mapující průběh 

incidentu. Klub DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, dne 31. 10. 2019 doložil písemnou 

zprávu, jejímž prostřednictvím DK ČSLH sdělil, že v průběhu přesilové hry družstva klubu DRACI PARS 

ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, která byla započata v čase Utkání 38:07, došlo ke slovní potyčce mezi 

příznivci družstva Klubu a skupinou fanoušků hlásící se, dle klubu DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. 



 

ČSLH 80906, k fotbalovému klubu FC Baník Ostrava, načež dle názoru klubu DRACI PARS ŠUMPERK, 

reg. č. ČSLH 80906, pořadatelská služba okamžitě správně zasáhla v prostoru průchodu mezi oběma 

sektory, který je oddělen mobilním hrazením. Klub DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, 

v dalším spatřoval eskalaci konfliktu v postupu příslušníků Policie České republiky, kteří měli dle tvrzení 

klubu DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, po údajném uklidnění situace fyzicky zasáhnout 

proti jedné z příznivkyň družstva Klubu, a dále užít teleskopických obušků proti dalším příznivcům 

družstva Klubu, což opětovně vyvolalo potyčky v prostoru před sektorem družstva Klubu. Závěrem 

svého sdělení klub DRACI PARS ŠUMPERK, reg. č. ČSLH 80906, vyslovil přesvědčení, že 

pořadatelská služba zasáhla plně profesionálně a adekvátně a že se celý konflikt vyhrotil až na základě 

zásahu Police České republiky přivolané na žádost hlavního rozhodčího Utkání.  

 

Z důvodu, že přímo v areálu zimního stadionu v Šumperku došlo k zásahu příslušníků Police České 

republiky, vyžádala si v uvedené věci DK ČSLH též stanovisko zasahujícího orgánu, přičemž k uvedené 

žádosti DK ČSLH obdržela sdělení vypracované Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, 

územním odborem Šumperk, z něhož vyplynulo, že Oddělením obecné kriminality Územního odboru 

Šumperk Policie České republiky bylo zahájeno trestní stíhání skupiny konkrétních pachatelů z řad 

fanoušků domácího klubu, jak bylo doslova uvedeno, a to pro důvodné podezření ze spáchání přečinu 

krádeže podle § 205 odst. 1. trestního zákoníku a přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 2. písm. a) 

trestního zákoníku, kdy současně další zjištěné protiprávní jednání páchané v době Utkání návštěvníky 

sportovní akce je dosud prověřováno samostatně.  

 

DK ČSLH v dané věci dále provedla dokazování videozáznamem předmětného incidentu, který sice 

nezahrnoval původ potyčky, nicméně z tohoto bylo zřetelné, kterak se pořadatelská služba pokouší 

oddělit příznivce družstva Klubu od skupiny osob nosících na svém oděvu znaky fotbalového klubu FC 

Baník Ostrava, přičemž k oddělení obou skupin došlo až po vstupu příslušníků Policie České republiky 

do vnitřního areálu zimního stadionu, načež zřetelně došlo k napadení jednoho ze zasahujících policistů 

jedním z příznivců družstva Klubu, čímž byl opětovně vyvolán konflikt v hledišti, byť již tento souvisel 

výhradně se snahou policistů zajistit osobu, jež se napadení zasahujícího policisty dopustila.  

 

V návaznosti na výše uvedené je na místě shrnout, že ve smyslu čl. 312 odst. 3. písm. c) SDŘ je povinen 

každý klub zajistit, aby jeho příznivci na stadionu, na kterém se hraje utkání se nedopustili výtržnosti, 

nevyprovokovali potyčku, nedopustili se fyzického napadení nebo pokusu o takové jednání.  

 
Na základě těchto výše uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že popsaným jednáním 

příznivců družstva Klubu došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 

části B bodu 2. písm. b) SDŘ, za což se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. 

c) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 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. 1. 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 


