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HC Litvínov 

S. K. Neumanna 1598 
436 01 Litvínov 
 
 

V Praze dne 28. 7. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení 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 28. 7. 2020 rozhodla ve věci jednání funkcionáře klubu HC Litvínov, se 

sídlem S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov (dále jen „Klub“), Václava Kočího, nar. 18. 3. 1968 (dále 

jen „Funkcionář“), kterého se Funkcionář dopustil v utkání ELIOD Extraligy dorostu (dále jen „ELIOD 

ELD“) č. 5482 hraného v Přerově dne 6. 3. 2020 mezi družstvem klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 

80809, a družstvem Klubu (dále jen „Utkání“) 

 

t a k t o : 

 

Funkcionář se svým jednáním po skončení Utkání, které bylo hlavním rozhodčím Utkání p. Petrem 

Sedlákem (dále jen „Rozhodčí“) popsáno zvláštní zprávou, dopustil disciplinárního provinění dle přílohy 

č. 2 části A bodu 3. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z. s. (dále jen 

„SDŘ“), za což se mu v souladu s čl. 502 písm. b) ukládá SDŘ finanční pokuta ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých).  

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Na základě zvláštní zprávy Rozhodčího k zápisu o Utkání bylo ze strany DK ČSLH shledáno, že po 

skončení Utkání došlo ke vstupu Funkcionáře do šatny rozhodčích, přičemž tato skutečnost byla zvláštní 

zprávou Rozhodčího popsána následujícím způsobem: „Po zápase, kdy jsme rozhodčí odcházeli do 

šatny pro rozhodčí funkcionář týmu hostí Kočí Václav měl nevhodné připomínky k řízení utkání. Oznámil 

jsem mu, že tato skutečnost bude zapsána v zápise o utkání. Jakmile jsem se zapisovatelkou dokončil 

a podepsal zápis o utkání, šel jsem do sprchy, mezitím ostatní rozhodčí a zapisovatelka odešli ze šatny. 

Poté, co jsem se osprchoval a šel se ze sprchy převléct do kabiny, byl pan Václav Kočí v kabině 

rozhodčích a protestoval vůči připomínkách v zápise o utkání. Na několikanásobnou výzvu, aby 

okamžitě opustil šatnu rozhodčích reagoval se slovy, že neodejde, dokud ty poznámky v zápise o utkání 

neodstraním. Obvinil mě z toho, že jsem měl být podplacen a zápas odpískat ve prospěch domácích, 

což v žádném případě není pravda, jak je patrné už jen z výsledku. Došlo k vyhrožování, kdy pan Kočí 

Václav uvedl, že má sto chutí mi rozbít hubu, a že se mi to jednou stane. Tuto větu řekl při tom, když 



 

vstal ze židle a pohnul se směrem ke mně, já byl pouze v ručníku a žabkách. Měl jsem strach o svůj 

život a zdraví, proto jsem se legitimoval jako příslušník bezpečnostního sboru PČR a vyzval jsem ho, 

aby okamžitě opustil prostory kabiny rozhodčích. Na to reagoval pan Kočí Václav slovy, že všichni jsme 

stejní "čůráci a zbabělci", odešel z kabiny a silně bouchl dveřmi. Svědkem této slovní potyčky nikdo jiný 

než já a pan Kočí Václav není, jak pořadatelská služba, tak i kolegové rozhodčí už odešli. Nikdo nebyl 

fyzicky napadnut ani nedošlo k žádné materiální škodě. Zápis již byl ukončen, proto tato skutečnost 

není uvedena v poznámkách zápisu o utkání.“ 

 

Na základě těchto uvedených informací DK ČSLH písemně dne 19. 3. 2020 vyzvala Klub, aby zajistil 

vyjádření Funkcionáře k událostem, k nimž došlo po skončení Utkání, zejména přitom bylo požadováno, 

aby Funkcionář písemně vyložil svůj slovní výstup vůči Rozhodčímu jak po skončení Utkání, tak 

následně v kabině rozhodčích. Své stanovisko zaslal Funkcionář DK ČSLH přípisem ze dne 27. 3. 2020, 

kde obsáhle popisoval svůj náhled na průběh Utkání se zaměřením speciálně na výkon Rozhodčího, 

přičemž k samotnému, Rozhodčím tvrzenému incidentu, uvedl Funkcionář toliko, že návštěvu kabiny 

rozhodčích po skončení Utkání doznává, v dalším však namítal údajné arogantní chování Rozhodčího, 

jeho neznalost řádů ČSLH jakožto i pravidel přímo se vztahujících k organizaci utkání ELIOD ELD. Dále 

Funkcionář uvedl, že nejednal s pocitem křivdy z výsledku Utkání, v němž družstvo Klubu zvítězilo nad 

družstvem klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, v poměru branek 6:1, ale jen a pouze z 

„naštvání z výkonu rozhodčího, který byl neuvěřitelně slabý.“ Závěrem svého sdělení Funkcionář uvedl, 

že při odchodu z kabiny rozhodčích bouchl dveřmi, přičemž se za toto jednání omlouvá českému hokeji, 

nikoliv však Rozhodčímu. 

 

DK při posouzení popsaného incidentu dospěla k závěru, že lze na základě tvrzení Funkcionáře i 

Rozhodčího prokázat účast Funkcionáře v kabině rozhodčích po skončení Utkání, která byla umožněna 

zejména tím, že pořádající Klub HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, nedostál své povinnosti, která 

je mu uložena příslušným čl. 316 písm. g) SDŘ, a nezajistil přítomnost pořadatelské služby u kabiny 

rozhodčích do jejich odchodu ze zimního stadionu. K výhrůžkám popsaným Rozhodčím, jichž se měl 

Funkcionář dopustit, shledala DK ČSLH, že tyto, nemá-li DK ČSLH v daném případě jakýkoliv podpůrný 

materiál spočívající v audiovizuálním záznamu, či svědectví další osoby, nelze s vyloučením jakékoliv 

pochybnosti prokázat, a lze tak v daném případě pouze konstatovat nepřípustnost chování Funkcionáře, 

který bez vyzvání vstoupil do kabiny rozhodčích, aby zde, dle názoru DK ČSLH, rozporoval tvrzení 

Rozhodčího uvedené v poznámkách k utkání zápisu o Utkání. 

 

Z uvedených důvodů DK ČSLH dospěla v projednávaném případě k závěru, že popsaným jednáním 

Funkcionáře došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 

3. SDŘ, za což se Funkcionáři v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ ukládá finanční pokuta ve výši 1.000,- 

Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 

 



 

Finanční pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je Funkcionář povinen uhradit na 

na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 28. 8. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o 

zaplacení ČSLH, a to e-mailem na adresu musilova@czehockey.cz. 

 

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 28. 8. 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. 

 

 

 

 

 

 Josef Řezníček  
   předseda DK ČSLH 


