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LHK Jestřábi Prostějov 

U Stadionu 4452 
796 01 Prostějov 
 
 
V Praze dne 11. 9. 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. Pavel Smažil a Antonín Vansa 
(dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 11. 9. 2019 zabývala situací z průběhu 
konání přípravného utkání hraného dne 30. 8. 2019 v Prostějově mezi družstvem klubu 
LHK Jestřábi Prostějov, se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, reg. č. ČSLH 
70917 (dále jen „Klub“), a družstvem klubu HC VÍTKOVICE RIDERA, reg. č. ČSLH 
80702 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B 
bodu 1. písm. a) soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále jen „SDŘ“) se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. g) 
SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 10.000,-Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Na základě dostupných zpráv ve sdělovacích prostředcích zahájila DK ČSLH dne 
4. 9. 2019 disciplinární jednání ve věci údajného rasistického napadání, kterého se 
měli dopustit příznivci družstva Klubu v závěru Utkání, a to vůči hráči družstva klubu 
HC VÍTKOVICE RIDERA, reg. č. ČSLH 80702, Dominiku Lakatošovi (dále jen „Hráč“) 
po jím dosaženém gólu na průběžný stav 2:4. Vzhledem k absenci důkazního 
materiálu v projednávané věci byli rozhodčí Utkání a v Utkání zúčastněné kluby 
písemně již dne 2. 9. 2019 z rozhodnutí předsedy DK ČSLH Ing. Aleše Kmoníčka 
vyzváni, aby k případu za účelem náležitého objasnění všech okolností s případem 
souvisejících nejpozději do 9. 9. 2019 sdělili jakékoliv informace, či jakoukoliv 
dokumentaci daného případu se týkající, nadto byl Klub vyzván, aby ve stejné lhůtě 
doložil záznam z Utkání, který byl v době podání této žádosti mj. částečně uveřejněn 
na serveru isport.blesk.cz. 
 
DK ČSLH ve stanovené lhůtě požadovaná stanoviska včetně záznamu o Utkání 
obdržela, přičemž na svém jednání dne 11. 9. 2019 zejména ve vztahu k jednání 
příznivců družstva Klubu posuzovala tu skutečnost, zda dal Hráč příznivcům družstva 
Klubu jakoukoliv záminku k jejich jednání, aniž by tím však DK ČSLH současně 



konstatovala, že v takovém případě by jednání příznivců družstva Klubu bylo možné 
označit jako odůvodněné. Na základě provedeného dokazování videozáznamem 
Utkání DK ČSLH shledala, že Hráč se v průběhu Utkání nedopustil žádné provokace 
vůči divákům, či konkrétně vůči příznivcům družstva Klubu, ve věci přímo posuzované 
pak bylo DK ČSLH zjištěno, že Hráč dosáhl v čase Utkání 59:03 gólu na průběžný stav 
2:4 ve prospěch družstva klubu HC VÍTKOVICE RIDERA, reg. č. ČSLH 80702, přičemž 
mimo záběr se následně dostal do nevýznamné potyčky s hráčem družstva Klubu 
Martinem Novotným, jenž se předtím snažil neúspěšně Hráči zabránit ve vstřelení 
gólu. Přestože dle stanoviska hlavních rozhodčích Utkání p. Michala Dědka a p. Jiřího 
Kašika (dále společně jen „Hlavní rozhodčí“) Hráč v průběhu Utkání opakovaně 
působil v soubojích s protihráči drobné slovní rozbroje, dle Hlavních rozhodčích 
například za užití posměšné poznámky vůči nejmenovanému protihráči ve znění „Máš 
slabé nohy, běž dřepovat“, nebyl v situaci po dosažení gólu na průběžný stav 2:4 dle 
DK ČSLH původcem konfliktu, ani žádným způsobem, pomine-li DK ČSLH skutečnost, 
že vstřelil gól svého družstva, nedal záminku příznivcům družstva Klubu k tomu, aby 
byl častován pokřikem „Cikáne“, kterak se v předmětné situaci po dosažení gólu na 
průběžný stav 2:4 stalo. Tím DK ČSLH zcela zásadně odmítla stanovisko sportovního 
manažera Klubu p. Jiřího Vykoukala, jenž ve svém sdělení ze dne 4. 9. 2019 uvedl, že 
celý incident byl zapříčiněn, jak jmenovaný doslova uvedl, zbytečně nevhodným 
chováním Hráče během celého Utkání. 
 
Na straně druhé lze dle DK ČSLH jednoznačně konstatovat, že shora popsaného 
pokřiku se dopustily osoby soustředěné v prostoru tribuny za hráčskými lavicemi 
zúčastněných družstev, který je v průběhu konání domácích utkání družstva Klubu 
vyhrazen pro příznivce družstva Klubu, čímž lze sice přisvědčit tvrzení sportovního 
manažera Klubu p. Jiřího Vykoukala, který uvedl, že pokřik „Cikáne“ křičelo pouze 
několik jedinců, nikoliv celý stadion, jak bylo dle p. Vykoukala ve sdělovacích 
prostředcích zobecňováno, v dalším však lze jen těžko přihlédnout k následující části 
tvrzení ve smyslu, že by výkřiky nepochybně utichly během několika sekund, kdyby 
realizační tým klubu HC VÍTKOVICE RIDERA, reg. č. ČSLH 80702, lépe zorganizoval 
hráčskou lavici a jeho hráči se neprojevovali teatrálně směrem k fanouškům. Je na 
místě dle DK ČSLH zopakovat, že žádný z hráčů družstva klubu HC VÍTKOVICE 
RIDERA, reg. č. ČSLH 80702, nedal záminku k tomu, aby se Hráč stal terčem slovního 
rasistického napadení ze strany příznivců družstva Klubu, přičemž sled následných 
událostí vrcholící předčasným opuštěním hřiště hráči družstva klubu HC VÍTKOVICE 
RIDERA, reg. č. ČSLH 80702, lze vnímat jako obhajitelný postup ve snaze zastat se 
svého spoluhráče, jenž byl zcela nemístně slovně napaden. 
 
DK ČSLH má souhrnně za to, že Hráč byl zcela bezprecedentně slovně napaden 
příznivci družstva Klubu, přičemž je dle DK ČSLH zcela nepochybné, že jejich 
primárním cílem bylo tímto způsobem napadnout rasovou odlišnost Hráče a uváděl-li 
Klub v rámci svého vysvětlení události pro sdělovací prostředky, které bylo mj. 
prezentováno v článku „Prostějov vzkazuje: Trenér Petr to nezvládl! Odchod je 
výsledkem jeho arogance“ uveřejněného na adrese webové stránky 
https://hokej.cz/prostejov-vzkazuje-trener-petr-to-nezvladl-odchod-je-vysledkem-jeho-
arogance/5041714, že je na místě připomenout, jak Klub doslova uvedl, „k tolik 
problematickému pokřiku na tohoto arogantního a nesportovně se chovajícího hráče: 
slovo cikán uvádí Slovník spisovné češtiny jako spisovné a nejde tedy o hanlivý výraz“, 
byť ve svém oficiálním sdělení vůči DK ČSLH již Klub této obrany neužil, považuje DK 
ČSLH na nezbytné doplnit, že z dostupných zdrojů zabývajících se problematikou 



správného označování romského etnika uveřejněných mj. přímo na webových 
stránkách www.romea.cz plyne, že na zakládajícím kongresu Mezinárodní romské 
unie v Londýně v roce 1971 bylo slovo Rom deklarováno jako výraz, kterým si Romové 
přejí být označováni ze strany majority, má-li být vyzdvižena jejich rasová odlišnost, 
naopak označení cikán vnímá romská komunita jako označení hanlivé. Z uvedeného 
má tak DK ČSLH za to, že jednáním příznivců družstva Klubu byla zásadně 
nevhodným a zcela primitivním způsobem dotčena lidská důstojnost Hráče. 
 
V návaznosti na výše uvedené je na místě shrnout, že ve smyslu čl. 312 odst. 3. písm. 
g) SDŘ je každý klub povinen zajistit, aby jeho příznivci na stadionu, na kterém se 
hraje utkání, se nedopustili jakéhokoliv projevu hanobícího některý národ, některou 
rasu nebo etnickou skupinu, nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou 
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, 
náboženské vyznání či sexuální orientaci. 
 
Na základě všech shora popsaných skutečností tak DK ČSLH rozhodla 
v projednávaném případě tak, že se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 312 
odst. 3. písm. g) SDŘ, kterým došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního 
provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. a) SDŘ, ukládá v souladu s čl. 503 
písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset 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 účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. 
symbol 42, do 17. 10. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení, a to mailem 
na adresu musilova@czehockey.cz. 
 

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 


