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HC Energie K.Vary 
Západní 1812/73 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
V Praze dne 6. 10. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Antonín Vansa, 
Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler a Mgr. Pavel Smažil (dále 
jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 6. 10. 2020 zabývala podezřením z nezajištění 
zdravotní služby v souladu s čl. 4. technických norem soutěže Juniorská liga akademií 
(dále jen „JLA“) ze strany pořádajícího klubu HC Energie K. Vary, se sídlem Západní 
1812/73, 360 01 Karlovy Vary, reg. č. ČSLH 40303 (dále jen „Klub“), v utkání JLA č. 
3077 hraném dne 26. 9. 2020 v Karlových Varech mezi družstvem Klubu a družstvem 
klubu HC Slavia Praha, reg. č. ČSLH 11001 (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 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) a dále v souladu s čl. 503 písm. e) SDŘ trest uzavření hřiště na zimním 
stadionu KV Aréna, adresou Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „Zimní 
stadion“), na jedno domácí utkání družstva Klubu v JLA, tj. utkání, u něhož je družstvo 
Klubu v rozlosování soutěže JLA 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 31. 12. 2020 včetně. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání JLA hraných v období od 23. 9. 2020 do 
28. 9. 2020 bylo shledáno, že rozhodčím Utkání p. Jakubem Šindelem byla 
v poznámkách k utkání zápisu o Utkání uvedena skutečnost, že po dobu úvodní třetiny 
Utkání nebyla fyzicky přítomna v zápise o Utkání uvedená zdravotní služba. Toto 
sdělení hlavní rozhodčí Utkání p. Jakub Šindel doplnil zvláštní zprávou hlavního 
rozhodčího, v níž uvedl následující: „V zápise uvedená zdravotní služba - MUDr. 
Šmerhová Denisa, nebyla přítomna od začátku utkání (17:00). Na nepřítomnost jsme byli 
upozorněni po konci první třetiny, kdy bylo potřeba ošetřit hráče Slavie Praha. Informaci jsme 



dostali prostřednictvím boxu trestoměřičů. Tým HC Energie K. Vary neprodleně kontaktoval 
zdravotní službu, která se dostavila na začátek druhé třetiny. Týmy byli informováni o možném 
posunutí začátku druhé třetiny. Tato situace nenastala a zápas byl dohrán pod dohledem 
zdravotní služby.“ 
 
DK ČSLH v daném případě předně konstatovala, že shledává popis situace učiněný 
rozhodčím Utkání p. Jakubem Šindelem jako plně odpovídající skutečnostem, k nimž 
došlo v souvislosti s organizací Utkání. Kontrolou zápisu o Utkání shledala DK ČSLH, 
že byla zapisovatelem Utkání p. Robertem Lanzendorferem v zápise o Utkání 
vyplněna příslušná kolonka obsahující údaje o zdravotnické službě, kde byla uvedena 
jmenovitě MUDr. Denisa Šmerhová. Přestože nebyl rozhodčím Utkání před zahájením 
Utkání funkcionářský průkaz jmenované MUDr. Denisi Šmerhové, je na místě uvést, 
že takový funkcionářský průkaz předložen být nemusel, pokud se jmenovaná MUDr. 
Denisa Šmerhová po dobu konání Utkání hodlala zdržovat v bezprostřední blízkosti 
hrací plochy, ovšem mimo prostor hráčských a trestných lavic. Byla-li tak před Utkáním 
řádně vyplněna příslušná kolonka obsahující údaje o zdravotnické službě, kdy DK 
ČSLH důvodně předpokládá, že údaje v této kolonce byly zapsány na základě sdělení 
pořádajícího Klubu, neplynula z uvedeného pro rozhodčí Utkání jakákoliv pochybnost 
v tom směru, že by při Utkání neměl být přítomen lékař, jehož účast je předpokládána 
čl. 4. technických norem soutěže JLA, jímž je stanoveno, že pořádající klub je povinen 
v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen zajistit při utkání 
přítomnost lékaře. 
 
Jde-li o postup rozhodčích Utkání po zranění blíže neurčeného hráče družstva klubu 
HC Slavia Praha, reg. č. ČSLH 11001, které bylo konstatováno zvláštní zprávou 
hlavního rozhodčího Utkání p. Jakuba Šindela, lze uvést, že tento byl plně v souladu 
s metodickým pokynem vydaným komisí rozhodčích ČSLH 16. 9. 2020, jímž byl 
stanoven povinný postup rozhodčích utkání pro případ zjištění nepřítomnosti zdravotní 
služby v průběhu konání, neboť zúčastněná družstva byla po skončení první třetiny 
Utkání, kdy byla rozhodčím Utkání sdělena skutečnost, že se na Zimním stadionu 
nenachází lékař, jehož účast je předpokládána shora citovaným čl. 4 technických 
norem JLA, upozorněna na možnost posunu druhé třetiny Utkání do doby, než se 
k Utkání dostaví zdravotní služba, která měla být pořádajícím klubem zajištěna. Je 
současně dle DK ČSLH na místě doplnit, že nepřítomnost kvalifikovaného lékaře, který 
je schopen poskytnout zraněné osobě okamžitou odbornou péči spočívající v krajním 
případě ve stabilizaci zdravotního stavu zraněného hráče a jeho základních životních 
funkcí, je pro konání utkání v soutěži JLA s ohledem na rychlost a tvrdost hry v této 
soutěži dle DK ČSLH zcela nepřípustná. 
 
DK ČSLH nemá v daném případě za to, že by Klub postupoval lstivě v tom směru, že 
uvedl MUDr. Denisu Šmerhovou do zápisu o Utkání záměrně, přičemž by současně 
věděl, že se jmenovaná lékařka 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. 4. technických norem JLA, může být pouze 
zohledněna při stanovení druhu a výše trestu, kdy DK ČSLH vylučuje 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. 4. technických norem soutěže JLA, 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 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a dále v souladu s čl. 503 
písm. e) SDŘ trest uzavření hřiště na jedno Domácí utkání JLA. 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 31. 12. 2020 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 20. 11. 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 


