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Svatopluk Kopeček 

Haškova 1272 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
 
V Praze dne 4. 11. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota, Mgr. 
Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 
4. 11. 2019 zabývala chybným postupem hlavního rozhodčího utkání REDSTONE 
extraligy juniorů (dále jen „REDSTONE ELJ“) č. 4044 hraného v Chrudimi dne 
1. 11. 2019 mezi družstvem klubu HC Chrudim, reg. č. ČSLH 60304, a družstvem 
klubu HC Kobra Praha, reg. č. ČSLH 10401 (dále jen „Utkání“), p. Svatopluka Kopečka, 
reg. č. 0249501980 (dále jen „Rozhodčí“), při ukládání vyšších trestů hráčům 
účastnícím se Utkání, a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Rozhodčí se dopustil ohrožení regulérnosti soutěže REDSTONE ELJ chybným 
postupem při uložení vyšších trestů hráčům účastnícím se Utkání, čímž se současně 
dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 7. 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 7. 
SDŘ ukládá trest zastavení činnosti na dobu od 4. 11. 2019 do 
4. 12. 2019 včetně.  
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Kontrolou zápisů o utkání REDSTONE ELJ hraných v období od 29. 10. 2019 do 
3. 11. 2019 bylo shledáno, že v Utkání měl být mj. hráči družstva klubu HC Chrudim, 
reg. č. ČSLH 60304, č. 25 Jakubu Heligrovi, reg. č. 1013622002, v čase Utkání 31:03 
uložen větší trest na 5 minut + osobní desetiminutový trest za Kopnutí dle čl. 151 
pravidel ledního hokeje 2018-2022 (dále jen „Pravidla“), a hráči družstva klubu HC 
Kobra Praha, reg. č. ČSLH 10401, č. 15 Michalu Supovi, reg. č. 1003392001, v čase 
Utkání 38:09 větší trest na 5 minut + osobní desetiminutový trest za Faul kolenem dle 
čl. 152 Pravidel. K uvedenému je nezbytné doplnit, že tyto uložené tresty byly 
Rozhodčím zdůvodněny v poznámkách k utkání zápisu o Utkání takto: „Čas 31:03 
vyloučen hráč z týmu HC Chrudim č.25 Jakub Heligr na 5+OK, po dohraném souboji hráč 
hostů upadl na led hráč domácích č.25 kopl hráče do holenních chráničů. zákrok bez zranění. 
Čas 38:09 vyloučen hráč z týmu HC Kobra Praha č.15 Michal Sup na 5+OK, při pokusu o 
uvolnění přes protihráče hráč hostů č.15 zasáhl kolenem na koleno. zákrok bez zranění.“ Zápis 



 

o Utkání v uvedeném znění byl Rozhodčím potvrzen za použití jeho unikátního 
uživatelského hesla ve 22:41 hodin dne konání Utkání. 
 
DK ČSLH v daném případě ocenila postup Rozhodčího v tom směru, že v plném 
rozsahu dodržel metodický pokyn při popisu důvodů, které Rozhodčího vedly v Utkání 
k uložení vyšších trestů, tedy včetně jak konkrétního popisu situace, po níž došlo 
k uložení vyššího trestu, tak následku jednání, tedy zda byl tím kterým zákrokem 
napadený hráč zraněn. V dalším je však nezbytné konstatovat, že způsob zápisu 
jednotlivých vyšších trestů byl proveden zcela chybně, a to, že u uložení trestu hráči 
družstva klubu HC Kobra Praha, reg. č. ČSLH 10401, č. 15 Michalu Supovi, reg. č. 
1003392001, se liší údaje uvedené na přední straně, kde je v kolonce trestů uveden 
větší trest na 5 minut + osobní desetiminutový trest za Faul kolenem dle čl. 152 
Pravidel, zatímco údaje uvedené v poznámkách k utkání zápisu o Utkání svědčí 
skutečnosti, že byl jmenovanému hráči za uvedené jednání uložen větší trest na 5 
minut + osobní trest do konce utkání, a dále u uložení trestu hráči družstva HC 
Chrudim, reg. č. ČSLH 60304, č. 25 Jakubu Heligrovi, reg. č. 1013622002, se rovněž 
liší údaje uvedené na přední straně, kde je v kolonce trestů uveden větší trest na 5 
minut + osobní desetiminutový trest za Kopnutí dle čl. 151 Pravidel, zatímco údaje 
uvedené v poznámkách k utkání zápisu o Utkání svědčí skutečnosti, že byl 
jmenovanému hráči za uvedené jednání uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do 
konce utkání. 
 
Je předně na místě konstatovat, že bez ohledu na způsob zápisu shora uvedených 
údajů do zápisu o Utkání byl Rozhodčím hráči družstva HC Chrudim, reg. č. ČSLH 
60304, č. 25 Jakubu Heligrovi, reg. č. 1013622002, chybně uložen trest za Kopnutí, 
neboť ve smyslu čl. 151 Pravidel, naplní-li příslušný hráč předpoklady pro uložení 
tohoto trestu, nemůže být rozhodčím uložen jiný trest nežli trest ve hře s účinky 
spočívající v automatickém zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání. 
 
Přestože je DK ČSLH známo, že Rozhodčí přímo osobně nevyplňoval zápis o Utkání, 
ale jeho vyplnění prováděl v rámci Utkání delegovaný zapisovatel p. Přemysl Štrup, a 
to v souladu s čl. 326 odst. 2. písm. a) SDŘ, kdy je zápis o utkání v průběhu utkání 
zpracováván zapisovatelem utkání elektronicky, přičemž po skončení utkání a zapsání 
veškerých údajů potvrzuje zápis o utkání v aplikaci elektronického zápisu hlavní 
rozhodčí a vedoucí družstev zúčastněných klubů, a to za použití svých unikátních 
uživatelských hesel, nelze než přiznat Rozhodčímu k tíži nesplněnou povinnost dle čl. 
332 odst. 2. písm. b) SDŘ, kterým je stanoveno, že hlavní rozhodčí toho kterého utkání 
je povinen po zpracování zápisu o utkání předepsaným způsobem potvrdit jeho 
správnost. Konkrétně má tedy DK ČSLH za to, že Rozhodčí měl před potvrzením 
zápisu o Utkání pomocí svého unikátního uživatelského hesla důkladně zkontrolovat 
všechny náležitosti vyplněného zápisu o Utkání, zejména pak ve vztahu 
k posuzovanému případu, zda byly zapisovatelem Utkání správně uvedeny v Utkání 
uložené vyšší tresty. 
 
Byť lze dle DK ČSLH pochopit, že Rozhodčí nemusel mít důkladný přehled o všech 
uložených menších trestech a mohl tak teoreticky přehlédnout správnost jejich uvedení 
v zápise o Utkání, u uložených vyšších trestů není dle DK ČSLH tento benevolentnější 
náhled na místě, neboť vyšší tresty mají mnohem závažnější dopad na regulérnost 
soutěže, a to zejména s ohledem na jejich evidenci ve smyslu čl. 529 SDŘ, kterým je 
zcela konkrétně stanoven způsob evidence vyšších trestů s tím, že hráčům ledního 



 

hokeje se automaticky zastavuje činnost na jedno následující utkání v téže soutěži, 
dosáhnou-li hranice 40 bodů, nebo hranice 80 bodů, nebo hranice 120 bodů atd. 
V posuzovaném případě tak Rozhodčí narušil regulérnost soutěže REDSTONE ELJ 
tím, že nejen znemožnil postup disciplinárních orgánů vůči hráči družstva HC Chrudim, 
reg. č. ČSLH 60304, č. 25 Jakubu Heligrovi, reg. č. 1013622002, jemuž měl být 
v Utkání uložen za Kopnutí ve smyslu čl. 151 Pravidel trest ve hře, tak rovněž uvedl 
oba v Utkání zúčastněné kluby v omyl tím, že dopustil uzavření zápisu o Utkání pomocí 
svého unikátního uživatelského hesla při chybném určením vyšších trestů pro hráče 
družstva HC Chrudim, reg. č. ČSLH 60304, č. 25 Jakuba Heligra, reg. č. 1013622002, 
a hráče družstva klubu HC Kobra Praha, reg. č. ČSLH 10401, č. 15 Michala Supa, reg. 
č. 1003392001, jímž bylo na základě uvedených údajů na přední straně zápisu o 
Utkání v příslušné kolonce určené pro zapsání trestů shodně započítáno do evidence 
trestů vedené oběma v Utkání zúčastněnými kluby ve smyslu čl. 529 SDŘ deset bodů, 
ačkoliv správně, odhlédne-li DK ČSLH od fatálního pochybení Rozhodčího při ukládání 
trestu pro hráče družstva klubu HC Chrudim, reg. č. ČSLH 60304, č. 25 Jakuba 
Heligra, reg. č. 1013622002, které je zdůvodněno v odstavci třetím tohoto odůvodnění, 
mělo být oběma hráčům započítáno do evidence trestů v rámci REDSTONE ELJ bodů 
dvacet. 
 
Na základě těchto uvedených skutečností rozhodla DK ČSLH tak, že se Rozhodčímu 
za ohrožení regulérnosti soutěže REDSTONE ELJ způsobené chybným postupem při 
uložení vyšších trestů hráčům účastnícím se Utkání ukládá v souladu s čl. 502 písm. 
c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části A bodu 7. SDŘ ukládá trest zastavení činnosti 
na dobu od 4. 11. 2019 do 4. 12. 2019 včetně na za naplnění skutkové podstaty 
disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 7. SDŘ. 
 

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 

 


