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TECHNIKA HOCKEY BRNO 
Rybkova 1016/31 
602 00 Brno - Veveří 
 
 
V Praze dne 25. 8. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jen jako „ČSLH“) 
ve složení Josef Řezníček, Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír 
Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále také jen jako „DK ČSLH“) se na 
svém jednání dne 25. 8. 2020 zabývala postupem trenéra družstva věkové kategorie 
dorostu klubu TECHNIKA HOCKEY BRNO, reg. č. ČSLH 70208 (dále také jen jako 
„Klub“), Martina Stloukala, nar. 22. 5. 1971 (dále také jen jako „Trenér“) ve vztahu 
k žádosti DK ČSLH o podání vysvětlení ze dne 5. 8. 2020, a v dané věci rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 12. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
také jen jako „SDŘ“) se Trenérovi za maření činnosti DK ČSLH ukládá v souladu s čl. 
502 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Výkonný výbor ČSLH na svém jednání dne 20. 6. 2020 projednával obsah 
audionahrávky vystoupení Trenéra před hráči družstva věkové kategorie dorostu 
Klubu, která byla uveřejněna ve sdělovacích prostředcích, přičemž k projevu Trenéra 
přijal ten závěr, že se osobě Trenéra vytýkají vulgarismy, odsoudil výroky se zjevně 
rasistickým podtextem, které ve vystoupení Trenéra zazněly, přičemž motivační záměr 
projevu, proklamovaná nadsázka ani náročnost a důslednost vůči hráčům nemohla dle 
výkonného výboru ČSLH podobná vyjádření obhájit. Výkonný výbor ČSLH Trenéra 
dále vyzval, aby se za uvedené výroky veřejně omluvil. Současně s tím výkonný výbor 
ČSLH uložil disciplinární komisi ČSLH, aby se případem zabývala. 
 
V návaznosti na uvedené byl Trenér písemně dne 5. 8. 2020 vyzván, aby podal své 
vysvětlení k pasážím svého projevu před hráči družstva věkové kategorie dorostu 
Klubu, a to zejména k pasážím obsahujícím vulgární výrazy při zohlednění vhodnosti 
jejich užití před hráči v dorosteneckém věku, a dále k pasáži označující prodejce 
kebabů jakožto „smradlavé špinavé cikány“. Lhůta pro podání vysvětlení byla přitom 
předsedou DK ČSLH stanovena do 10. 8. 2020. 
 



V této stanovené lhůtě se Trenér k požadovaným skutečnostem nevyjádřil, čímž se dle 
DK ČSLH dopustil záměrného maření činnosti DK ČSLH. Uvedeným jednáním se tak 
Trenér dopustil naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 
části A bodu 12. SDŘ, přičemž z tohoto důvodu rozhodla DK ČSLH v projednávaném 
případě tak, že se Trenérovi ukládá v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ finanční pokuta 
ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).  
 
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 25. 9. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení, a to mailem na adresu 
musilova@czehockey.cz. 
 
Uloženou finanční pokutu je Trenér povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, 
var. symbol 42, do 25. 9. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení Českému 
svazu ledního hokeje z.s. 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. 
 
 
 
 
 
Josef Řezníček 
předseda DK ČSLH


