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HC Slavia Praha 
Vladivostocká 1460/10 
100 00 Praha 10 
 
 
V Praze dne 15. 10. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) ve složení 
Josef Řezníček, Mgr. Pavel Setikovský, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Pavel Smažil a 
Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 15. 10. 2020 zabývala 
podezřením z nezajištění pořadatelské služby v souladu s čl. 316 soutěžního a 
disciplinárního řádu ČSLH (dále jen „SDŘ“) po skončení utkání soutěže Juniorská liga 
akademií (dále jen „JLA“) č. 3142 hraného mezi družstvem klubu HC Slavia Praha, se 
sídlem Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10, reg. č. ČSLH 11001, a družstvem 
klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, v Praze dne 2. 10. 2020 (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 2. písm. a) SDŘ se Klubu za nesplnění povinnosti stanovené čl. 316 
písm. o) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 5.000,-
Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a dále v souladu s čl. 503 písm. e) SDŘ trest 
uzavření hřiště na zimním stadionu Eden, adresou Vladivostocká 1460/10, 100 00 
Praha 10 (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 30. 4. 2021 
včetně. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
ČSLH byla dne 3. 10. 2020 doručena zvláštní zpráva hlavního rozhodčího Utkání p. 
Jakuba Valenty (dále jen „Rozhodčí“), kterou Rozhodčí upozornil na situaci, k níž došlo 
po skončení Utkání na parkovišti v bezprostřední blízkosti Zimního stadionu, kde měli 
rozhodčí Utkání po dobu konání Utkání zaparkovány své vozy. Dle této zvláštní zprávy 
měli rozhodčí Utkání po východu ze Zimního stadionu zpozorovat, že u jejich vozů 
čekají dva muži, kteří poté, co spatřili rozhodčí Utkání, začali k těmto vulgárně 
pokřikovat a dopouštěli se četných výhrůžek. Tyto přitom dle Rozhodčího, aniž by si 
dle svých slov byl schopen vybavit všechny výroky, jichž se dopustily osoby 
nacházející se v prostoru parkoviště, byly následující: „Tak pojďte vy čůrácí. Vy jste 



zmrdi. Kterej z vás jen ten hlavní zmrd. Už si nikdy nezapískáte, to zařídím. Tě jí napálím, ty 
zmrde pruhovanej.“ V dalším dle Rozhodčího rozhodčí Utkání „naházeli“ tašky s výstrojí 
do svých vozů a chtěli odjet z místa konání Utkání. V tomto jim však mělo být dle 
sdělení Rozhodčího bráněno, přičemž po krátké době muži, kteří se měli dopustit 
slovního napadání rozhodčích Utkání, odstoupili od vozů a umožnili jim odjezd. Při 
tomto však několikrát udeřili pěstí do obou vozů, konkrétně do oken a karoserií. 
K incidentu dále Rozhodčí doplnil, že celá situace byla pozorována cca 10 hráči 
družstva Klubu, kteří se v průběhu shora popsaného jednání nacházeli v prostoru 
východu ze Zimního stadionu. 
 
Vzhledem k závažnosti popsaného případu rozhodla DK ČSLH na svém jednání dne 
6. 10. 2020 o odložení případu a dále rozhodla tak, že Klubu bude zaslána písemná 
výzva, jíž bude Klub požádán, aby ve lhůtě do 9. 10. 2020 doložil záběry 
z bezpečnostní kamery snímající prostor parkoviště u Zimního stadionu, kde mělo 
k incidentu dojít, a aby doplnil cokoliv, co by pomohlo objasnění případu, disponuje-li 
Klub takovými důkazy nebo informacemi. Tato písemná výzva přitom byla Klubu 
doručena dne 7. 10. 2020 asistentkou sportovního oddělení ČSLH Kristýnou 
Musilovou. 
 
Na shora uvedenou výzvu Klub téhož dne 7. 10. 2020 doložil požadovaný záběr 
z bezpečnostní kamery, na němž byl zachycen průběh incidentu, a dále doplnil 
stanovisko sportovního manažera Klubu p. Jiřího Vebera, který sdělil, že by se rád 
omluvil za tento incident s tím, že jednání, k němuž došlo, Klub odsuzuje a považuje 
jej za neakceptovatelné. Současně s tím Klub prostřednictvím sportovního manažera 
Klubu p. Jiřího Vebera uvedl, že ubezpečuje DK ČSLH, že v Klubu budou nastavena 
taková opatření, aby k podobným incidentům již nedocházelo. 
 
Provedeným dokazováním videozáznamem incidentu shledala DK ČSLH, že Klubem 
doložený videozáznam z bezpečnostní kamery snímající inkriminovaný prostor 
parkoviště za Zimním stadionem má délku trvání cca čtyř minut, přičemž zachycuje 
dění v popsaném prostoru v čase od 20:39 hodin do cca 20:43 hodin, tj. cca 40 minut 
po Utkání, které bylo dle zápisu o Utkání ukončeno v 19:58 hodin. Z dostupného 
záběru bylo jednoznačně možné prokázat, že v prostoru parkoviště se v okamžik 
odchodu rozhodčích Utkání nacházely celkem tři osoby mužského pohlaví, které sice 
nevyvolaly přímý fyzický kontakt s rozhodčími Utkání, po celou dobu, kdy rozhodčí 
odkládali svou výstroj do svých vozů a chystali se k odjezdu, se však nacházely v jejich 
bezprostřední blízkosti a poté, co rozhodčí Utkání nastartovali své vozy, aby opustili 
místo konání, se postavily před tyto vozy, aby znemožnily jejich odjezd, přičemž po 
krátké době prostor k odjezdu uvolnily, avšak dopustily se následně zřetelných úderů 
pěstmi do odjíždějících vozů rozhodčích Utkání. 
 
Vztaženo k danému případu se na základě provedení dokazování videozáznamem 
předmětné situace DK ČSLH zabývala otázkou splnění povinnosti pořádajícího klubu 
stanovené čl. 316 písm. n) SDŘ, kterým je pořádajícímu klubu uložena povinnost 
zajistit, aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů 
družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či 
poškozeny, přičemž k tomu jsou jejich majitelé povinni je na vyzvání hlavního 
pořadatele uložit nebo odstavit na místo určené pořadatelskou službou. Vzhledem 
k tomu, že rozhodčími Utkání nebyla DK ČSLH ohlášena škoda na majetku ani 
dokladována jakákoliv viditelná poškození vozů, vyloučila v dalším DK ČSLH ze svého 



rozhodování podezření ze spáchání disciplinárního přestupku ve smyslu čl. 316 písm. 
n) SDŘ. Lze však v projednávaném případě bez jakékoliv pochybnosti konstatovat, že 
Klub nesplnil povinnost jemu uloženou čl. 316 písm. o) SDŘ, jímž je stanoveno, že 
pořádající klub je povinen zajistit bezpečný odchod a odjezd členů družstev, 
rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po utkání jak v areálu stadionu, tak 
v jeho blízkosti. V daném případě je přitom ponecháno na zralé úvaze pořádajícího 
klubu, zda splnění povinnosti dle čl. 316 písm. o) SDŘ zajistí pořadatelská služba, 
kterou je pořádající klub ve smyslu čl. 315 SDŘ povinen zajistit k udržení pořádku při 
utkání, či zda splnění povinnosti dle čl. 316 písm. o) SDŘ provede pořádající klub jiným 
způsobem, např. tedy za situace, kdy zajistí rozhodčím příslušného utkání přístup 
k jejich dopravním prostředkům bez možnosti setkání se zástupci obou družstev, či 
dokonce veřejnosti, a též zajistí za použití technických prostředků jejich výjezd na 
veřejnou komunikaci jakékoliv osobě nepřístupnou výjezdovou cestou. Nedisponoval-
li Klub v posuzovaném případě možnostmi, kterými by byl bezobslužně zajištěn 
bezpečný odjezd rozhodčích Utkání z místa konání Utkání, byl dle názoru DK ČSLH 
povinen zajistit stálou přítomnost pořadatelské služby až do doby odjezdu rozhodčích 
Utkání ze Zimního stadionu. Namísto toho je ve vztahu k projednávanému případu 
nutno uvést, že rozhodčí Utkání byli při svém odchodu ze Zimního stadionu z důvodu, 
že Klub této své povinnosti nedostál, vystaveni četným urážkám majícím charakter 
osobního hanobení a dále výhrůžkám fyzickým napadením, kdy patrně pouze 
v důsledku defenzivního a nekonfliktního přístupu rozhodčích Utkání k četným 
provokacím byl v konečném důsledku umožněn jejich odjezd z místa konání bez toho, 
aby došlo k jejich fyzické inzultaci. 
 
Byť v daném případě DK ČSLH oceňuje vstřícný přístup Klubu při řešení incidentu 
v rámci projednání DK ČSLH, zejména to, že na vyžádání poskytl obratem 
videozáznam předmětné situace a prostřednictvím sportovního manažera Klubu p. 
Jiřího Vebera vyjádřil upřímnou lítost nad jednáním, k němuž na parkovišti u Zimního 
stadionu po skončení Utkání došlo, nelze konstatovat, že by tento přístup Klubu mohl 
založit důvod ke zproštění viny z nesplnění povinnosti stanovené čl. 316 písm. o) SDŘ. 
Dle DK ČSLH je však na místě zohlednit stanoviska a přístup Klubu při řešení situace 
při stanovení druhu a výše trestu. 
 
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěla DK ČSLH souhrnně k závěru, 
že Klub nedostál zajištěním bezpečného odchodu, resp. odjezdu rozhodčích Utkání ze 
Zimního stadionu povinnosti, která je mu uložena příslušným čl. 316 písm. o) SDŘ, 
čímž se dopustil závažného naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle 
Přílohy č. 2 části B bodu 2. písm. a) SDŘ. Za uvedené provinění se Klubu ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět 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 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 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 


