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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 vedoucího družstva klubu HC Berounské Lvice, se 
sídlem Máchova 765, 266 01 Beroun, reg. č. ČSLH 20213 (dále jen „Klub“), Ing. Jiřího 
Zaiferta Doc., reg. č. 1303511954 (dále jen „Funkcionář“), jehož se Funkcionář dopustil 
po skončení 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 které spočívalo v nesplnění povinnosti stanovené čl. 324 písm. 
k)  Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jen 
jako „SDŘ“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Funkcionář se svým jednáním dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A 
bodu 8. SDŘ, za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 
části A bodu 8. 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 po skončení Utkání Funkcionář nesplnil svou povinnost, která je mu uložena 
příslušným čl. 324 písm. k) SDŘ, přičemž uvedená skutečnost byla popsána hlavním 
rozhodčím Utkání p. Josefem Heleczem v poznámkách k utkání zápisu o Utkání 
následujícím způsobem: „Vedoucí hostujícího týmu p. Jiří Zaifert byl po utkání HR 
minimálně 2x vyzván, aby sdělil všechny náležitosti k ukončení zápisu. Tento odmítl sdělit svůj 
PIN s tím, že ho nahlásí, až bude vše dopsané a odešel z místnosti zapisovatele. Poté se již 
k dokončení zápisu nedostavil a 45 minut po skončení utkání již nebyl nikde k zastižení (nejspíš 
již celý tým odcestoval domů).“ 
 
V uvedené věci DK ČSLH předně uvedla, že povinnosti osob vykonávajících 
v příslušném utkání funkci vedoucího družstva klubu jsou stanoveny čl. 324 SDŘ, 
přičemž mezi tyto patří zejména, nikoliv však výlučně, dle písm. f) uvedeného čl. 324 
SDŘ potvrdit před utkáním za použití unikátního uživatelského hesla správnost údajů 
uvedených v zápise o utkání a oprávněnost startu hráčů svého družstva, dle písm. j) 
čl. 324 SDŘ po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách 



 

atd. s údaji uvedenými v zápise o utkání, sporné věci uvést do souladu po dohodě 
s rozhodčími v zápise o utkání, a dále dle písm. k) čl. 324 SDŘ vzít ze zápisu o utkání 
na vědomí uložené tresty a tuto skutečnost v zápise o utkání potvrdit. 
 
Je v dané věci na místě připomenout, že hlavní rozhodčí Utkání p. Josef Helecz nechal 
do zápisu o Utkání uvést podrobný popis přestupku, jehož se v čase Utkání 55:25 
dopustila hráčka družstva Klubu č. 17 Renata Martínková, reg. č. 0249541980, jíž byl 
nejprve uložen trest ve hře za plivnutí na protihráčku dle čl. 162 Pravidel ledního hokeje 
2018-2022 (dále jen „Pravidla“), přičemž následně se dopustila zcela nepřípustného a 
ponižujícího jednání proti osobě hlavního rozhodčího p. Josefa Helecze, na něhož 
plivla, a dále konkrétní výhrůžky fyzickým napadením vůči blíže neurčenému 
čárovému rozhodčímu Utkání. Lze sice dle DK ČSLH pouze odhadovat, že důvodem 
destruktivního přístupu Funkcionáře ke splnění povinnosti jemu uložené čl. 324 písm. 
k) SDŘ bylo právě uvedení této konkrétní poznámky hlavního rozhodčího Utkání, 
nicméně nezpochybnitelným faktem dle DK ČSLH zůstává, že Funkcionář byl 
k potvrzení zápisu o Utkání za použití svého unikátního uživatelského hesla hlavním 
rozhodčím Utkání p. Josefem Heleczem dle jeho tvrzení dvakrát vyzván, aniž by však 
Funkcionář výzvě jmenovaného hlavního rozhodčího vyhověl a místnost zapisovatele 
Utkání opustil s tím, že sice přislíbil svůj návrat, k němuž ovšem dle tvrzení hlavního 
rozhodčí Utkání během následujících pětačtyřiceti minut již nedošlo. Je dle DK ČSLH 
nezbytné uvést, že není v rámci mistrovských utkání soutěží řízených a 
organizovaných ČSLH úlohou rozhodčích utkání vyhledávat v prostorách zimního 
stadionu vedoucí družstva s žádostí, aby dostáli svým povinnostem, povinnost 
stanovenou čl. 324 písm. k) SDŘ nevyjímaje, lze naopak bezpečně konstatovat, že je 
obecnou zvyklostí i obecně dobrým mravem, že se vedoucí družstva po skončení 
utkání sám dostaví do místnosti zapisovatele utkání, aby řádným způsobem poskytl 
součinnost při dokončení zápisu o utkání, a tento následně za použití svého unikátního 
uživatelského hesla potvrdil. Souhrnně má DK ČSLH za to, že Funkcionář si byl 
v daném případě vědom, že jedná v příkrém rozporu se souhrnem povinností, které 
jsou vedoucímu družstva uloženy příslušným čl. 324 SDŘ a byl si tak dle DK ČSLH též 
vědom případných následků tohoto svého jednání. 
 
Z uvedených důvodů DK ČSLH v daném případě dospěla k závěru, že se Funkcionář 
svým jednáním dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 8. SDŘ, 
za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části A bodu 
8. SDŘ ukládá trest zastavení činnosti na dobu od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2020 včetně. 
 
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 13. 4. 2020 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 


