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HC Dukla Jihlava 
Tolstého 1566/23 
586 01 Jihlava 
 
 
V Praze dne 22. 9. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Martin Loukota, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na 
svém jednání dne 22. 9. 2020 zabývala podezřením z nezajištění zdravotní služby 
v souladu s čl. 2.2. technických norem soutěže Chance liga ze strany pořádajícího 
klubu HC Dukla Jihlava, se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, reg. č. ČSLH 
70703 (dále jen „Klub“), v utkání Chance ligy č. 1008 hraném dne 12. 9. 2020 v Jihlavě 
mezi družstvem Klubu a družstvem klubu LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917 
(dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu závažného naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy 
č. 2 části B bodu 7. soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje 
z.s. (dále jen „SDŘ“) se Klubu za nezajištění zdravotní služby v souladu s příslušnými 
předpisy vydanými Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) a dále v souladu s čl. 503 písm. e) SDŘ trest uzavření hřiště na 
zimním stadionu CZ LOKO ARÉNA, adresou Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava (dále 
jen „Zimní stadion“), na jedno domácí utkání družstva Klubu v Chance lize, tj. utkání, 
u něhož je družstvo Klubu v rozlosování soutěže Chance liga uvedeno na prvním místě 
(dále jen „Domácí utkání“), přičemž takové Domácí utkání po dobu účinnosti trestu 
musí být v souladu s čl. 508 odst. 2. SDŘ odehráno v minimální vzdálenosti více než 
30 kilometrů od Zimního stadionu. Trest uzavření hřiště dle čl. 503 písm. e) SDŘ se 
v souladu s čl. 511 odst. 2. SDŘ podmíněně odkládá na zkušební dobu do 30. 4. 2021 
včetně. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
DK ČSLH byl dne 14. 9. 2020 doručen podnět klubu LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. 
ČSLH 70917, k zahájení disciplinárního řízení, a to na základě tvrzeného nedodržení 
povinností technických norem soutěže Chance liga pořádajícím Klubem, konkrétně čl. 
2 odst. 2.2. technických norem soutěže Chance liga, jímž je pořádajícímu Klubu 
uložena povinnost zajistit na utkání lékařskou odbornou pomoc. Tento podnět přitom 
byl klubem LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, podán s ohledem na zranění 
hráče družstva klubu LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, Michala Gaga, reg. 
č. 0915381997 (dále jen „Hráč“), v čase Utkání 0:27, jemuž měla být dle tvrzení 



navrhovatele na disciplinární projednání dané věci první odborná pomoc poskytnuta 
až po cca 60 minutách. Ve svém podnětu klub LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 
70917, konstatoval, že zvažuje podání trestního oznámení na Klub za ublížení na 
zdraví z důvodů nedbalosti a současně závěrem uvedl, že v Utkání bylo rozhodnutím 
hlavních rozhodčích Utkání po zranění Hráče pokračováno navzdory protestům, které 
zástupci klubu LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, na základě absence 
lékařského dozoru vznesli. 
 
V uvedené věci bylo rovněž dne 14. 9. 2020 doloženo DK ČSLH stanovisko 
pořádajícího Klubu, v němž jednatel Klubu p. Bedřich Ščerban shrnul, že na Utkání byl 
řádně objednán lékař i sanitní vůz, ale bohužel došlo k situaci, kdy se lékař k Utkání 
nedostavil. Tuto informaci měl údajně jednatel Klubu dle svého tvrzení obdržet v 
1. třetině Utkání, přičemž v dalším uvedl, že Klub má v záloze svého lékaře jako 
pojistku, který bývá v hledišti při každém Domácím utkání, ale bohužel bylo zjištěno, 
že v době konání Utkání nebyl ani on přítomen na Zimním stadionu, a to proto, že mu 
bylo krajskou hygienickou stanicí uloženo karanténní opatření z důvodu kontaktu 
s osobu s prokázaným onemocněním COVID-19. Závěrem Klub prostřednictvím 
svého jednatele uvedl, že Klub má pro potřeby Domácích utkání nasmlouváno několik 
lékařů, kteří dochází na zápasy, že s vedoucím lékařem mluvil, který konstatoval, že 
k pochybení došlo na jejich straně a že se omlouvá. V návaznosti na uvedené jednatel 
Klubu shrnul, že se omlouvá za nastalou situaci, přičemž Klub zavedl s okamžitou 
platností ještě další kontrolní systém pro zamezení opakování situace, kdy bude nejen 
systémově, elektronicky, ale též telefonicky kontrolovat den před Domácím utkáním 
obsazení lékaře na dané Domácí utkání. 
 
Dne 15. 9. 2020 pak jednatel Klubu p. Bedřich Ščerban zaslal řediteli Chance ligy Mgr. 
Pavlu Setikovskému zprávu elektronické pošty, kdy opětovně uvedl, že jej mrzí 
nepřítomnost lékaře na začátku Utkání, ale zcela odmítá mediální tlak, který byl dle něj 
v dané věci vytvářen klubem LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, a jehož 
cílem mělo být ovlivnění svazových orgánů při rozhodování o sportovně-technických 
nebo disciplinárních opatřeních v souvislosti se zraněním Hráče a nepřítomností lékaře 
na Utkání, aniž by však, jak jmenovaný zástupce Klubu p. Bedřich Ščerban uvedl, 
došlo k ovlivnění sportovní stránky Utkání. K tomuto svému sdělení doplnil stanovisko 
primáře chirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václava Karnose 
přeposláním zprávy z jeho soukromé e-mailové adresy, v níž jmenovaný MUDr. 
Karnos uvedl, že vykloubení ramenního klubu je časté poranění hokejistů, kdy návrat 
kloubní hlavice do jamky vyžaduje určité zkušenosti a i štěstí, přičemž před repozicí 
by mělo být provedeno rentgenové vyšetření k vyloučení zlomeniny. Dále MUDr. 
Karnos uvedl, že zpoždění repozice nemá vliv na délku rehabilitace a další zapojení 
hráče do tréninku, kdy po 4 týdnech fixace a rehabilitaci v délce trvání 14 dní může 
takto zraněný hráč nastoupit do utkání a je v daném případě jedno, zda byla repozice 
provedena ihned na místě či do hodiny po rentgenovém vyšetření v nemocnici. Průběh 
je totiž dle stanoviska MUDr. Karnose zcela totožný. 
 
V dané věci DK ČSLH předně konstatovala, že není její úlohou, aby hodnotila, zda 
mělo být k lékařskému zákroku spočívajícímu v repozici ramenního kloubu 
přistoupeno ihned na Zimním stadionu, nebo po převozu Hráče do nemocnice. DK 
ČSLH může v rámci své působnosti pouze činit opatření na základě nesplnění 
jednotlivých předpisů vydaných v té které věci ČSLH. Je nepochybné, že je povinností 
pořádajícího klubu účastnícího se soutěže Chance ligy zajistit na dobu konání utkání 



stálou přítomnost sanitního vozu vybaveného v souladu s vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví č. 296/2012 Sb. včetně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby 
oprávněného poskytnout neodkladnou péči v souladu s vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví č. 55/2011 Sb., přičemž dále je pořádající klub povinen v souladu s vnitřní 
směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 zajistit při utkání přítomnost lékaře. 
 
Kontrolou zápisu o Utkání shledala DK ČSLH, že byla zapisovatelem Utkání p. 
Zdeňkem Novákem v zápise o Utkání vyplněna příslušná kolonka obsahující údaje o 
zdravotnické službě, kde byl uveden jmenovitě p. Michal Smolko. Tutéž osobu, která 
je ČSLH evidována pod registračním číslem 1333141991, pak Klub nechal uvést i mezi 
osoby na hráčské lavici a z uvedeného tak DK ČSLH dovozuje, že rovněž předložil její 
funkcionářský průkaz rozhodčím Utkání před konáním Utkání, neboť pokud by tomu 
tak nebylo, lze očekávat, že by rozhodčí Utkání nechali uvést do poznámek k utkání 
zápisu o Utkání skutečnost, že Klub nepředložil funkcionářské průkazy všech osob, 
které mají při příslušném utkání působit na hráčské lavici družstva klubu, a které Klub 
současně uvedl do zápisu o Utkání. 
 
Na základě uvedených skutečností lze shrnout, že rozhodčí Utkání p. Jan Doležal a p. 
Marek Nikola nemohli na nepřítomnost lékaře před zahájením Utkání nikterak 
reagovat, neboť ze zápisu o Utkání jim doloženého před konáním Utkání neplynula 
jakákoliv pochybnost v tom směru, že by při Utkání neměl být přítomen lékař, jehož 
účast je předpokládána shora citovaným čl. 2.2. technických norem soutěže Chance 
liga. Jde-li o postup rozhodčích po zranění Hráče v čase Utkání 0:27, je na místě uvést, 
že přesný postup není příslušnými předpisy ČSLH pro takový případ stanoven, 
s výjimkou ustanovení čl. 340 písm. e) SDŘ, kdy má právo rozhodčí utkání ukončit, 
resp. nezahájit pro velmi vážné zranění hráče, funkcionáře družstva nebo rozhodčího, 
kdy ovšem charakter zranění Hráče z podstaty věci znemožňoval postup dle tohoto 
konkrétního ustanovení. V rámci projednání daného případu však DK ČSLH 
konstatovala, že v okamžiku zjištění nepřítomnosti lékaře by měl být postup 
rozhodčích Utkání takový, že kontaktují zástupce řídícího orgánu příslušné soutěže a 
rozhodnou o přerušení příslušného utkání do doby, než pořádající klub splní svou 
povinnost ve věci zajištění zdravotní služby. Pokud řídící orgán příslušné soutěže 
dospěje k závěru, že je vyloučeno, aby se zdravotní službu podařilo v přiměřené lhůtě 
zajistit, rozhodnou rozhodčí Utkání na základě konzultace se zástupcem řídícího 
orgánu příslušné soutěže o předčasném ukončení takového utkání. Je však na místě 
konstatovat, že se v daném případě jedná pouze o názor DK ČSLH, který však 
rozhodně nebyl v den konání Utkání znám rozhodčím Utkání, aby dle něj mohli 
postupovat, resp. byli povinni postupovat. 
 
Nepřítomnost lékaře byla dle DK ČSLH prokázána v čase Utkání 0:27, kdy došlo ke 
zranění Hráče při pádu na hrazení v obranném pásmu družstva Klubu, přičemž tuto 
nepřítomnost lékaře stvrdil svým doznáním i Klub písemným sdělením jednatele Klubu 
p. Bedřicha Ščerbana ze dne 14. 9. 2020. Současně s tím však Klub doložil 
videosekvencemi z bezpečnostní kamery snímající prostor za brankou, kterou v první 
a ve třetí třetině hájí brankář družstva hostujícího klubu, že v 17:39 hodin mířil 
k prostoru kabiny hostujícího družstva záchranář zdravotnické služby, a následně 
v 17:43 hodin odcházel tento záchranář spolu s Hráčem vysvlečeným z hokejové 
výstroje k východu ze Zimního stadionu, kde je po dobu konání Utkání obvykle 
přistaven vůz zdravotnické záchranné služby. Provedeným dokazováním 
videozáznamem Utkání shledala DK ČSLH, že Hráč odešel do prostoru kabiny 



hostujícího družstva po uplynutí více než čtyř minut od zahájení Utkání, tedy cca 
v 17:35 hodin, a zůstává tak s otazníkem, proč teprve v 17:39 hodin, tedy se 
zpožděním téměř čtyř minut mířil ke kabině hostujícího družstva záchranář 
zdravotnické záchranné služby, u něhož se předpokládá jeho přítomnost 
v bezprostřední blízkosti hrací plochy pro případ nezbytného zásahu na hrací ploše. 
V daném případě však s ohledem na dojezdovou vzdálenost mezi Zimním stadionem 
a Nemocnicí Jihlava nečiní DK ČSLH pochybnosti v tom směru, zda vůbec byla 
zdravotnická záchranná služba na Zimním stadionu, tedy v posuzovaném případě lépe 
řečeno před Zimním stadionem, přítomna. 
 
V daném případě tak dle DK ČSLH došlo pouze k částečnému splnění povinnosti 
uvedené v čl. 2.2. technických norem Chance ligy, avšak z hlediska organizace 
soutěžního utkání je dle DK ČSLH zásadní právě přítomnost kvalifikovaného lékaře, 
který je schopen poskytnout zraněné osobě okamžitou odbornou péči, a je v daném 
případě šťastnou shodou okolností, že nedošlo u Hráče k podstatně závažnějšímu 
zranění, které by nevyžadovalo pouze pomoc spočívající v nasazení ortézy či 
šátkového závěsu a následném klidovém převozu do nemocničního zařízení, ale 
naopak bezprostřední odborný zásah spočívající v bezprostřední stabilizaci Hráčova 
zdravotního stavu a jeho základních životních funkcí. Navíc lze důvodně předpokládat, 
že pokud by na Utkání byl přímo lékař MUDr. Michal Smolko, reg. č. 1333141991, jak 
bylo předpokládáno zápisem o Utkání, dokázal by po prvotním ošetření a po domluvě 
s ošetřujícími lékaři v Nemocnici Jihlava Hráči zajistit včasnější odborný zákrok, aniž 
by Hráč musel na tento čekat na urgentním příjmu, jehož se mu dle stanoviska klubu 
LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, dostalo až cca 60 minut po utrpěném 
zranění. 
 
DK ČSLH nemá v daném případě za to, že by Klub postupoval lstivě v tom směru, že 
uvedl MUDr. Michala Smolka, reg. č. 1333141991, do zápisu o Utkání záměrně, 
přičemž by současně věděl, že se jmenovaný lékař k Utkání vůbec nedostaví. DK 
ČSLH se v posuzovaném případě jeví podstatně pravděpodobnější varianta, že Klub 
dostatečným způsobem neprovedl kontrolu organizačního zajištění Utkání, nelze však 
současně konstatovat, že by tato nedbalost zakládala jakékoliv zproštění viny 
z nesplnění povinnosti stanovené čl. 2.2. technických norem Chance ligy, může být 
pouze zohledněna při stanovení druhu a výše trestu, kdy DK ČSLH vyloučila v jednání 
Klubu přímý úmysl. 
 
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěla DK ČSLH souhrnně k závěru, 
že Klub nedostál zajištěním přítomnosti lékaře při Utkání povinnosti, která je mu 
uložena příslušným čl. 2.2. technických norem soutěže Chance liga, čímž se dopustil 
závažného naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části 
B bodu 7. SDŘ. Za uvedené provinění se Klubu ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) 
SDŘ finanční pokuta ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a dále 
v souladu s čl. 503 písm. e) SDŘ trest uzavření hřiště na jedno Domácí utkání Chance 
ligy. V souladu s čl. 508 odst. 2. SDŘ se stanovuje, že Domácí utkání musí být po dobu 
účinnosti trestu odehráno v minimální vzdálenosti více než 30 kilometrů od Zimního 
stadionu. Trest uzavření hřiště dle čl. 503 písm. e) SDŘ se v souladu s čl. 511 odst. 2. 
SDŘ podmíněně odkládá na zkušební dobu do 30. 4. 2021 včetně. 
 



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 25. 10. 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 


