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Valašský hokejový klub 
Na Lapači 394 
755 01 Vsetín - Rokytnice 
 
 
V Praze dne 14. 1. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa 
(dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 14. 1. 2020 zabývala projevy hanobícími 
rasu a příslušnost k etnické skupině, k nimž došlo v průběhu utkání Chance ligy č. 
1260 hraného dne 28. 12. 2019 ve Vsetíně mezi družstvem klubu Valašský hokejový 
klub, se sídlem Na Lapači 394, 755 01 Vsetín - Rokytnice, reg. č. ČSLH 81008 (dále 
jen „Klub“), a družstvem klubu HC RT Torax Poruba 2011, reg. č. ČSLH 80710 (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 : 
 
Kontrolou zápisů o utkání Chance ligy hraných v období od 26. 12. 2019 do 
30. 12. 2019 bylo shledáno, že dle poznámek k utkání zápisu o Utkání došlo k situaci, 
která byla rozhodčími Utkání p. Tomášem Cabákem a p. Jiřím Ondráčkem popsána 
následovně: „V 52. minutě skandovali domácí diváci na hráče H-9 při jeho odchodu z ledu 
pokřik ´cikáne´.“ 
 
Provedeným dokazováním videozáznamem předmětné situace bylo shledáno, že 
v čase Utkání 51:13 došlo k přerušení hry po zákroku brankáře družstva Klubu 
Ondřeje Bláhy, přičemž po zapískání nejblíže postaveným hlavním rozhodčím Utkání 
se hráč družstva klubu HC RT Torax Poruba 2011, reg. č. ČSLH 80710, č. 9 Petr 
Kanko (dále jen „Hráč“), který se krátce předtím snažil dorazit zachycený kotouč do 
branky, dostal do slovního konfliktu s brankářem družstva Klubu Ondřejem Bláhou, 
kdy se Hráče snažil od brankáře odstrčit nejprve hráč družstva Klubu č. 63 Michal 
Hryciow a následně čároví rozhodčí Utkání. V návaznosti na uvedené příznivci 
družstva Klubu, tj. osoby projevující svým oděvem či jeho doplňky, chováním a pokřiky 
sounáležitost s Klubem, minimálně jedenáctkrát po dobu, kdy Hráč odjížděl od branky 



hájené brankářem družstva Klubu Ondřejem Bláhou směrem k hráčské lavici družstva 
klubu HC RT Torax Poruba 2011, reg. č. ČSLH 80710, opakovali pokřik „Cikáne.“ 
 
Na základě uvedeného lze dle DK ČSLH konstatovat, že Hráč byl zcela 
bezprecedentně slovně napaden příznivci družstva Klubu, přičemž je nepochybné, že 
primárním cílem tohoto jednání bylo napadení domnělé rasové odlišnosti Hráče, a to 
hanlivým pokřikem označujícím Hráče jakožto cikána. Aniž by v daném případě DK 
ČSLH blíže zkoumala Hráčův etnický původ, je na místě uvést, 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 jednání příznivců družstva Klubu bylo 
při nepochybném uvědomění si shora uvedené skutečnosti jednoznačně motivováno 
snahou dotknout se tímto nepřípustným způsobem lidské důstojnosti Hráče, a to užitím 
pejorativního označení domnělého etnického původu 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 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 základě přiložené faktury na účet č. 
90718453/0300, a to nejpozději do 30. 1. 2020. 
 

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 


