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WHC Valkyries Brno 
Černého 838/16 
635 00 Brno 
 
V Praze dne 1. 11. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír 
Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání 
dne 29. 10. 2019 zabývala nedohraným utkání 1. ligy žen - B, které se konalo mezi 
družstvem klubu WHC Valkyries Brno, se sídlem Černého 838/16, 635 00 Brno, reg. 
č. ČSLH 70232 (dále jen „Klub“), a družstvem klubu HC Lvi Břeclav, reg. č. ČSLH 
70404 (dále jen „Klub“) ve Vyškově dne 28. 10. 2019 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Tím, že Utkání muselo být hlavním rozhodčím předčasně ukončeno pro nezpůsobilost 
hrací plochy v souladu s čl. 339 písm. b) soutěžního a disciplinárního řádu Českého 
svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“), a sportovně technická komise Českého 
svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „STK ČSLH“) v dané věci současně dospěla, že 
k předčasnému ukončení Utkání došlo z důvodu provinění, jehož se Klub dopustil ve 
smyslu čl. 411 odst. 1. písm. f) SDŘ, rozhodla DK ČSLH v projednávaném případě tak, 
že se Klub dopustil provinění ve smyslu Přílohy č. 2 části B bodu 9. SDŘ, za což se 
Klubu v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ ukládá finanční pokuta 2.000,-Kč (slovy: dva 
tisíce korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání 1. ligy žen - B hraných v období od 25. 10. 2019 do 
28. 10. 2019 bylo shledáno, že Utkání nebylo dohráno do konce stanovené základní 
hrací doby, přičemž důvod předčasného ukončení Utkání byl popsán rozhodčím 
Utkání p. Martinem Musilem v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím 
způsobem: „V čase 47:05 bylo utkání předčasně ukončeno z důvodu ukončení pronájmu 
ledové plochy domácího družstva (nezpůsobilost hrací plochy dle SDŘ). Pronájem končil ve 
14:15 hodin. Důvodem zdržení byly i dvě zranění, u kterých musela asistovat ZZS JMK.“ 
 
V daném případě STK ČSLH shrnula, že postup hlavního rozhodčího Utkání p. Martina 
Musila byl zcela správný a bylo-li pokračování Utkání znemožněno z důvodu překážky 
vypršení pronájmu hrací plochy, nebylo možné v daném případě postupovat jiným 
způsobem nežli Utkání předčasně ukončit z důvodu uvedeného v čl. 339 písm. b) 
SDŘ, tedy pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení 



postupu pravidly ledního hokeje v platném znění. STK ČSLH dále shledala, že 
ukončení pronájmu ledové plochy v plném rozsahu vylučuje aplikaci postupů 
stanovených čl. 311 SDŘ, na jejichž dodržení se odkazuje znění shora citovaného čl. 
339 písm. b) SDŘ. 
 
Při posouzení míry provinění Klubu v otázce předčasného ukončení Utkání DK ČSLH, 
obdobně jako STK ČSLH konstatovala, že ve smyslu čl. 313 odst. 2. SDŘ je pořádající 
klub odpovědný za zajištění a přípravu utkání, regulérní průběh a bezpečnost všech 
jeho účastníků. Došlo-li tak v daném případě k vypršení doby pronájmu hrací plochy 
na zimním stadionu ve Vyškově, na němž bylo Utkání hráno, jednalo se výhradně o 
pochybení Klubu, který nezajistil hrací plochu tak, aby Utkání mohlo být řádně sehráno 
do svého konce. Polehčující okolností v daném případě nemůže být ani hlavním 
rozhodčím Utkání uvedená skutečnost, že průběh Utkání byl zdržen v důsledku 
zranění, u kterých měla asistovat rychlá záchranná služba, přičemž v zápisu o Utkání 
je popsáno pouze zranění hráčky družstva Klubu č. 13 Soni Střížové, reg. č. ČSLH 
0914091990, která byla odvezena vozem rychlé záchranné služby s tím, že rozsah a 
povaha jejího zranění nebyla zápisem o Utkání nijak specifikována. U ostatních 
popsaných zranění nebyla shledána žádná zmínka v tom směru, že by muselo 
v souvislosti s tím kterým zraněním muselo přímo na hrací ploše dojít k zákroku 
posádky rychlé záchranné služby a aniž by DK ČSLH, obdobně jako STK ČSLH 
jakkoliv chtěla zlehčovat zranění, která jednotlivé hráčky utrpěly, povahu jednotlivých 
zranění nepovažuje za natolik kritickou, aby nemohlo být po asistovaném odchodu 
hráček z hrací plochy na hráčskou lavici okamžitě pokračováno ve hře. Závěrem lze 
shrnout, že Utkání bylo zahájeno ve 12:10 hodin a ukončeno ve 14:15 hodin z důvodů 
popsaných shora. Vezme-li tak DK ČSLH v úvahu ustanovení čl. 9 technických norem 
Soutěží žen Rozpisu soutěží ČSLH 2019-2020, kterým je stanoveno, že rozbruslení 
družstev se oproti ustanovení čl. 44 bodu iv. pravidel ledního hokeje v platném znění 
koná 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy hrací plochy, lze učinit ten 
závěr, že celková doba pronájmu na zimním stadionu ve Vyškově pro potřeby konání 
Utkání činila dvě hodiny a patnáct minut, na samotnou dobu trvání Utkání byla 
vyčleněna pouze doba dvou hodin a pěti minut, tedy čas zcela hraniční při jakémkoliv 
zdržení při průběhu konání Utkání. 
 
Na základě těchto výše uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že tím, že 
Utkání muselo být hlavním rozhodčím předčasně ukončeno pro nezpůsobilost hrací 
plochy v souladu s čl. 339 písm. b) SDŘ z důvodu nesplnění povinnosti Klubu jemu 
uloženou příslušným čl. 313 odst. 2. SDŘ, došlo k naplnění skutkové podstaty 
disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 9. SDŘ, za což se Klubu ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ ukládá finanční pokuta 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce 
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 č. 
90718453/0300, a to nejpozději do 2. 12. 2019. 
 

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 

 


