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HC Dukla Jihlava 
Tolstého 1566/23 
586 01 Jihlava 
 
 
V Praze dne 2. 5. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček a Antonín Vansa (dále jen „DK 
ČSLH“) se na svém jednání dne 2. 5. 2019 na základě rozhodnutí výkonného výboru 
Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) ze dne 10. 4. 2019, kterým 
v souladu s čl. 617 odst. 2. a 3. soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH zrušil 
předchozí rozhodnutí DK ČSLH v této věci a věc vrátil k novému projednání, znovu 
zabývala podezřením z naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle 
Přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. b) SDŘ trenérem družstva klubu HC Dukla Jihlava, 
se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, reg. č. ČSLH 70703 (dále jen „Klub“) p. 
Petrem Vlkem, nar. 7. 1. 1964 (dále jen „Trenér“), jehož se měl Trenér dopustit v utkání 
I. ligy ČR č. 1529 hraného dne 15. 3. 2019 v Jihlavě mezi družstvem Klubu a družstvem 
klubu Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Trenér se svým jednáním nedopustil provinění ve smyslu čl. 523 odst. 2. soutěžního a 
disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“), a z tohoto 
důvodu se disciplinární jednání zastavuje. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání I. ligy ČR hraných v období od 13. 3. 2019 do 20. 3. 2019 
bylo shledáno, že v průběhu konání Utkání se Trenér družstva Klubu se měl dopustit 
projevu nesportovního chování vůči čárovému rozhodčímu Utkání p. Miroslavu 
Šimánovi, přičemž tato skutečnost byla rozhodčími Utkání p. Tomášem Zubzandou a 
p. Martinem Grechem uvedena v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím 
způsobem: „Před koncem utkání došlo k hrubému urážení čárového rozhodčího Miroslava 
Šimána trenérem domácího družstva Petrem Vlkem s výhrůžkami vetace na další utkání.“ 
 
Na základě uvedených skutečností DK ČSLH shledala, že se Trenér svým jednáním 
dopustil naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 4. písm. b) SDŘ, za což Trenérovi s přihlédnutím k přitěžující okolnosti, že 
v daném případě je na místě zohlednit ve smyslu čl. 519 odst. 1. a 2. SDŘ skutečnost, 
že Trenérovi bylo za obdobné jednání, jehož se dopustil v průběhu utkání I. ligy ČR č. 
1016 hraného dne 12. 9. 2019 v Prostějově mezi družstvem klubu LHK Jestřábi 



 

Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, a družstvem Klubu, uloženo rozhodnutím DK ČSLH ze 
dne 19. 9. 2018 v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutí, byla rozhodnutím DK 
ČSLH ze dne 22. 3. 2019 uložena v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve 
výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 
 
Proti shora uvedenému rozhodnutí DK ČSLH podal Trenér dne 26. 3. 2019 v souladu 
s čl. 612 až 620 SDŘ odvolání k výkonnému výboru ČSLH, přičemž k řečenému 
odvolání Trenéra výkonný výbor ČSLH na svém jednání dne 10. 4. 2019 přijal takový 
závěr, že podané odvolání bylo podáno včas, oprávněnou osobu a proti rozhodnutí, 
proti němuž je odvolání dle předpisů ČSLH přípustné, a že je na místě napadené 
rozhodnutí DK ČSLH zrušit a vrátit věc DK ČSLH k novému projednání, a to zejména 
z důvodu, že s ohledem na obsah odvolání a v něm uváděná tvrzení Trenéra, která 
jsou v příkrém rozporu s tvrzeními příslušného čárového rozhodčího, lze mít důvodné 
pochybnosti o skutkovém ději, a je zapotřebí, aby byly tyto pochybnosti v rámci nového 
projednání věci DK ČSLH odstraněny. 
 
DK ČSLH v rámci opětovného posouzení jednání Trenéra z průběhu Utkání 
konstatovala, že již v rozhodnutí ze dne 22. 03. 2019 DK ČSLH vyjadřovala 
pochybnosti ve věci konkretizace situace, v níž mělo k popsanému nesportovnímu 
projevu Trenéra dojít. Za účelem zpřesnění tvrzení učiněného prostřednictvím 
poznámek k utkání zápisu o Utkání byl čárový rozhodčí Utkání p. Miroslav Šimán (dále 
jen „Rozhodčí“), jenž měl být Trenérem slovně napadán, vyzván k uvedení konkrétní 
situace, v níž mělo k popsanému nesportovnímu projevu Trenéra dojít. V uvedené věci 
Rozhodčí sdělil, že byl terčem slovního napadání ze strany Trenéra, mnohdy majícího 
charakter osobního hanobení, prakticky v průběhu celého Utkání, přičemž 
k popsanému sdělení mělo dojít souběžně se závěrečnou sirénou Utkání v čase 60:00. 
 
Provedeným dokazováním videozáznamem Utkání byl shledán průjezd blíže 
nezjištěného čárového rozhodčího Utkání kolem hráčské lavice družstva Klubu, 
z dostupných záběrů situace z času Utkání 60:00 však nebylo zcela zřejmé, že by 
došlo k jakémukoliv slovnímu kontaktu mezi Rozhodčím a mezi Trenérem. 
 
Trenér sám ve svém odvolání proti rozhodnutí DK ČSLH ze dne 22. 3. 2019 uvedl, že 
popis situace, kterak byl uveden v poznámkách k utkání zápisu o Utkání, se nezakládá 
na pravdě s tím, že k popisované události došlo cca v 58. minutě během komunikace 
Trenéra s hráči, kteří rozporovali, z pohledu Trenéra, chybná rozhodnutí čárových 
rozhodčích, přičemž měl Trenér hráčům družstva Klubu sdělit: „Nebavte se s ním, ten už 
nás nebude pískat, budeme ho vetovat.“ V dané věci je též na místě připomenout 
stanovisko komise rozhodčích ČSLH, která postup rozhodčích Utkání v otázce 
uvedení dané skutečnosti v poznámkách k utkání zápisu o Utkání označila za chybný, 
neboť, dopouštěl-li se Trenér jakéhokoliv slovního napadání rozhodčích Utkání, měl 
mu být zejména uložen příslušný trest ve smyslu pravidel ledního hokeje v platném 
znění. 
 
Byť lze dle DK ČSLH označit další tvrzení Trenéra, které bylo učiněno v odvolání proti 
rozhodnutí DK ČSLH ze dne 22. 3. 2019, ve smyslu, že vyřčená věta dle odstavce 
shora mířila jen a pouze směrem k hráčům, aby tím Trenér uklidnil vypjatou situaci 
v závěru Utkání, ale rozhodně neměla být adresována Rozhodčímu, za zavádějící, 
neboť Trenér zřetelně učinil své vyjádření v přítomnosti Rozhodčího a tím způsobem, 
aby jej Rozhodčí slyšel. Zůstává však pravdou, že nelze prokázat, že by Trenér přímým 



 

způsobem slovně napadal Rozhodčího, prokázáno nebylo ani to, že by se Trenér 
dopustil urážek Rozhodčího, které by obsahovaly prvky charakteru osobního 
hanobení, jak ostatně ve vztahu k této konkrétní situaci potvrdil i sám Rozhodčí, a 
z tohoto důvodu DK ČSLH překvalifikovala svůj náhled na jednání Trenéra, které 
v rozhodnutí DK ČSLH ze dne 22. 3. 2019 označila za jednání mající prvky podrývání 
autority či jiného narušování role rozhodčích Utkání. 
 
Ze shora uvedených důvodů rozhodla v dané věci DK ČSLH tak, že se Trenér 
nedopustil provinění ve smyslu čl. 523 odst. 2. soutěžního a disciplinárního řádu 
ČSLH, a z toho důvodu se disciplinární jednání zastavuje. 
 
 
 
 
 
 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda DK ČSLH 

 

 


