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HC Berounské Lvice 
Máchova 765 
266 01 Beroun 
 

 V Praze dne 12. 3. 2020 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Josef Řezníček, Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír 
Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) na svém jednání 
dne 12. 3. 2020 zabývala jednáním, jehož se dopustila hráčka družstva klubu HC 
Berounské Lvice, se sídlem Máchova 765, 266 01 Beroun, reg. č. ČSLH 20213 (dále 
jen „Klub“), Renata Martínková, reg. č. 0249541980 (dále jen „Hráčka“), v utkání 1. ligy 
žen - A č. 6158 hraném dne 1. 3. 2020 v Karlových Varech mezi družstvem klubu 
Dračice Karlovy Vary, reg. č. ČSLH 40306, a družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), a 
rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráčka se svým jednáním dopustila 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 jí 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 na dobu od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2020 včetně.  
 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Kontrolou zápisů o utkání soutěže 1. liga žen - A hraných dne 1. 3. 2020 bylo shledáno, 
že Hráčka se v Utkání dopustila jednání, za které jí byl v čase Utkání 55:25 uložen 
trest ve hře za Plivnutí dle čl. 162 Pravidel ledního hokeje 2018-2022 (dále jen 
„Pravidla“) s tím, že toto uvedené jednání bylo rozhodčím Utkání p. Josefem Heleczem 
popsáno v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „V čase 55:25 
vyloučena hráčka hostujícího týmu č. 17 - Renata Martínková za N (2 min - úmyslné kopnutí 
do hole protihráčky, která si ji chtěla zvednout z ledu). Při sdělení tohoto trestu jmenovaná 
hráčka č. 17 reagovala plivnutím na protihráčku a odjela směrem ke kruhu rozhodčích. Zde se 
slovy směrem k čárovému rozhodčímu ´Tobě venku vymlátím zuby´, plivla po hlavním 
rozhodčím. Již za první plivnutí na protihráčku udělen TH. Při odjezdu z ledové plochy do 
šatny, ukazovala pomocí hokejky nemravná gesta směrem k rozhodčím (masturbace).“ 
 
K uvedenému provinění zaslala sama Hráčka prostřednictvím zprávy elektronické 
pošty odeslané dne 4. 3. 2020 v 8:00 hodin z e-mailové adresy 



 

CacorkaNika@seznam.cz své sdělení, které koncipovala jako omluvu za uvedené 
nesportovní chování, kdy své jednání označila jako chybu a zkrat, k němuž mělo dojít 
v důsledku nahromadění jejích životních problémů. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 
DK ČSLH je veřejně dostupným dokumentem, který má za cíl informovat veřejnost o 
přijatých opatřeních, není dle DK ČSLH na místě, aby s ohledem na povahu řečených 
životních obtíží Hráčky byly tyto v dalším podrobně rozebírány tímto rozhodnutím DK 
ČSLH. Lze však shrnout, že po doznání skutečnosti, že se v nervózní situaci 
neovládla, Hráčka závěrem požádala DK ČSLH o důkladné posouzení její situace 
s tím, že výslovně požádala DK ČSLH, aby nechala Hráčku žít životem, jaký si 
zaslouží, a dál milovat lední hokej bez zkratů. 
 
V daném případě DK ČSLH shledala, že přes veškeré životní nesnáze, které Hráčka 
ve svém sdělení uvedla na svou obhajobu, není na místě jednání Hráčky v Utkání 
jakýmkoliv způsobem omlouvat či bagatelizovat. Již samotné plivnutí po protihráčce, 
jehož se Hráčka v Utkání dopustila, je považováno za jednání svou povahou absolutně 
odporující duchu sportovního soupeření a v souladu s Pravidly nelze za takové jednání 
provinivšímu se hráči uložit jiný druh trestu nežli trest ve hře s důsledky z něj 
automaticky plynoucími. Je však na místě zdůraznit, že ani poté Hráčka ve svém 
jednání neustala, odmítla respektovat rozhodnutí rozhodčích Utkání, kterým jí byl 
uložen menší trest za Nedovolené bránění dle čl. 149 Pravidel, dopustila se zcela 
nepřípustného a ponižujícího jednání proti osobě hlavního rozhodčího p. Josefa 
Helcze, na něhož plivla, a dále konkrétní výhrůžky fyzickým napadením vůči blíže 
neurčenému čárovému rozhodčímu Utkání. 
 
Z uvedených důvodů DK ČSLH v daném případě dospěla k závěru, že se Hráčka 
dopustila disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. b) SDŘ a dále 
disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. a) SDŘ, za což se ve 
smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. a) SDŘ s přihlédnutím k provinění 
spáchanému dle přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. b) SDŘ jakožto k přitěžující okolnosti 
ve smyslu čl. 519 odst. 4. SDŘ, a současně s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že 
v daném případě nebyly shledány přitěžující okolnosti, které by spočívaly v porušení 
některého z jednotlivých ustanovení části A Přílohy č. 2 SDŘ v uplynulých dvou ve 
smyslu čl. 519 odst. 1. SDŘ Hráčkou, a které by byly během této uvedené doby 
předmětem projednání DK ČSLH, ukládá Hráčce v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ 
trest zastavení činnosti na dobu 13. 3. 2020 do 31. 12. 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 


