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       DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE 
 
 
Vydává se tento Disciplinární řád extraligy ledního hokeje (dále jen jako 
„Disciplinární řád“), který upravuje zejména disciplinární provinění jednotlivců 
nebo kolektivů činných v extralize ledního hokeje (dále jen jako „ELH“ nebo 
„extraliga“) porušením stanov, řádů a směrnic Českého svazu ledního hokeje (dále 
jen jako „ČSLH“), pravidel ledního hokeje, obecně závazných předpisů v souvislosti 
s činností v ledním hokeji, fair play a morálky sportovce, druhy disciplinárních trestů, 
disciplinární orgány a disciplinární řízení. Disciplinární řád schvaluje a mění výkonný 
výbor ČSLH (dále jen jako „VV ČSLH“). 
 
 
Část první „Úvodní ustanovení“  
 
§ 1 Působnost 
 
1. Tento Disciplinární řád je platný pro nejvyšší soutěž v ledním hokeji v České 

republice – ELH, jakož i pro akce organizované řídícím orgánem ELH. Tam, kde 
je chráněna tímto Disciplinárním řádem ELH, platí, že jsou chráněny i tyto další 
akce.  

 
2. Podle tohoto Disciplinárního řádu se projednávají činy, kterých se dopustily 

subjekty uvedené v § 1 odst. 4 tohoto Disciplinárního řádu a jejichž znaky jsou 
popsány v tomto Disciplinárním řádu.  

 
3. Předmětem disciplinárního řízení dle tohoto Disciplinárního řádu jsou provinění 

subjektů uvedených v § 1 odst. 4 tohoto Disciplinárního řádu, ke kterým došlo 
zejména před začátkem, v průběhu a po skončení utkání nebo tréninku.  

 
4. Tento Disciplinární řád se vztahuje na všechny jednotlivce (zejména hráče, 

trenéry, rozhodčí a funkcionáře), jakož i na kolektivy (družstva a kluby), které 
vystupují v rámci ELH.  

 
5. Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním ELH, projednají 

disciplinární orgány ELH. Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním 
utkáním na akci organizované řídícím orgánem ELH, projednají disciplinární 
orgány ELH jen tehdy, jde-li o utkání mezi kluby ELH. Provinění, ke kterému 
došlo mimo utkání, projednají disciplinární orgány ELH, pokud jde o jednotlivce 
nebo kolektiv, jež jsou zařazeni do ELH.  

 
 
§ 2 Disciplinární přestupek 
 
1. Disciplinárním přestupkem (dále jen jako „přestupek“) je čin, jehož znaky jsou 

uvedeny v tomto Disciplinárním řádu. 
 

2. Jednotlivé skutkové podstaty přestupků jsou uvedeny v „Části třetí“ tohoto 
Disciplinárního řádu nazvané „Přestupky“. 
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3.  Přestupkem je rovněž jakýkoliv jiný než v „Části třetí“ tohoto Disciplinárního 
řádu uvedený čin, který je porušením pravidel ledního hokeje a je uveden 
v příloze č. 1 tohoto Disciplinárního řádu, pokud příslušný disciplinární orgán 
shledá důvody pro jeho dodatečné disciplinární potrestání. 

 
§ 3 Účel disciplinárního řízení 
 
1. Účelem disciplinárního řízení je: 
 

(a) zjistit, zda došlo ke spáchání přestupku, 
(b) zjistit, kdo se přestupku dopustil, 
(c) rozhodnout o disciplinárním trestu za přestupek a  
(d) učinit opatření ke splnění povinnosti uložené v rozhodnutí disciplinárního 

orgánu. 
 
2. K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li tento 

Disciplinární řád, že je třeba úmyslného zavinění. Pro vymezení pojmu úmyslné a 
nedbalostní zavinění se pro účely tohoto Disciplinárního řádu použije přiměřeně 
ustanovení § 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů. V disciplinárním řízení se předpokládá zavinění. Zavinění v 
disciplinárním řízení nemusí disciplinární orgány prokazovat. Odpovědnosti za 
přestupek se zprostí ten, kdo prokáže, že spáchání přestupku nezavinil.   

 
3. V disciplinárním řízení postupují disciplinární orgány tak, aby byl zjištěn 

skutkový stav věci, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.  
 
4. Klub je odpovědný za jednání fyzických či právnických osob, které jednají za něj 

nebo jeho jménem. Pro potřeby udržení pořádku na stadionech je klub odpovědný 
za chování jeho příznivců, avšak jen v rozsahu, který je dán tímto Disciplinárním 
řádem. 

 
5. Tento Disciplinární řád stanoví, ve kterých případech může být spolu s 

projednávanou osobou projednáván disciplinárně i klub.  
 
 
§ 4 Disciplinární orgány 
 
1. Disciplinárními orgány, které projednávají přestupky dle tohoto Disciplinárního 
řádu, jsou: 
(a) Disciplinární komise ELH (dále jen jako „Disciplinární komise“), 
(b) předseda Disciplinární komise, popř. jiný pověřený člen Disciplinární komise, 

jde-li o tzv. zkrácené disciplinární řízení (viz § 11 odst. 2 tohoto 
Disciplinárního řádu) a 

(c) klub ELH. 
 
2. Ve věcech, na které se nevztahuje tento Disciplinární řád, vykonává disciplinární 

působnost klub, příp. jiné subjekty, a to dle platných řádů či jiných předpisů 
ČSLH.  
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3. Členy Disciplinární komise jmenuje a odvolává VV ČSLH. Funkční období členů 
Disciplinární komise je čtyřleté. Členem Disciplinární komise nesmí být osoba, 
jakkoliv personálně či majetkově propojená s některým z klubů ELH. Členem 
Disciplinární komise může být jakákoliv osoba, která je plně způsobilá k právním 
úkonům, má odpovídající znalosti z prostředí ledního hokeje a znalosti předpisů 
upravujících extraligu, pokud u ní není dána překážka uvedená v předcházející 
větě. 
  

4. Disciplinární komise má 5 (slovy: pět) členů, přičemž minimálně 2 (slovy: dva) 
členové Disciplinární komise musí být bývalí hráči nejvyšší soutěže ledního 
hokeje v České (Československé) republice. Činnost Disciplinární komise a její 
zasedání řídí předseda Disciplinární komise. Předsedou Disciplinární komise 
může být pouze takový člen Disciplinární komise, který je bývalým hráčem 
nejvyšší soutěže ledního hokeje v České (Československé) republice. 
Disciplinární komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen 
Disciplinární komise má jeden hlas. 

 
5. Disciplinární komise je podřízena přímo VV ČSLH.  
 
 
§ 5 Účastníci a jejich zástupci 
 
1. Účastníkem disciplinárního řízení je jednotlivec a/nebo kolektiv, proti kterým 

bylo disciplinární řízení zahájeno. Tento Disciplinární řád stanoví, kdy může být 
vedle osoby podezřelé ze spáchání přestupku disciplinárně projednáván i klub, ve 
kterém tato osoba plní povinnosti a/nebo za klub či jménem klubu jedná.   

 
2. Účastníkem disciplinárního řízení může být i poškozený. O účasti poškozeného 

v disciplinárním řízení rozhodne kdykoli během disciplinárního řízení na základě 
návrhu poškozeného disciplinární orgán. Poškozený má v disciplinárním řízení 
pouze ta práva, která mu poskytuje tento Disciplinární řád, příp. jiné předpisy 
ČSLH.  

 
3. Za poškozeného se nepovažuje ten, kdo se sice cítí být přestupkem morálně nebo 

jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním subjektu, jenž 
spáchal přestupek, nebo její vznik není v příčinné souvislosti s přestupkem. 

 
4. Účastníci disciplinárního řízení včetně poškozeného se mohou v disciplinárním 
řízení dát zastoupit zástupcem. Zvoleným zástupcem může být pouze fyzická 
osoba. V téže věci může mít účastník řízení současně jen jednoho zvoleného 
zástupce. Plnou moc je třeba udělit pro celé disciplinární řízení písemně a nelze ji 
omezit. Později doručené zmocnění znamená zánik předchozího zmocnění.          
Není-li zástupce osobou oprávněnou k poskytování právní pomoci podle 
zvláštního předpisu (např. advokát), je disciplinární orgán oprávněn nepřipustit 
zastoupení, pokud zástupce zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování, anebo 
jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech opětovně. 

 
5. Pokud nastane situace, že některý čin, který je přestupkem podle tohoto 

Disciplinárního řádu, nebude možné projednat proto, že o jednotlivci, který se jej 
dopustil, nelze rozhodnout podle tohoto Disciplinárního řádu, bude disciplinární 
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řízení vedeno proti kolektivu, ve kterém tento jednotlivec vykonává svoje 
povinnosti nebo ke kterému se hlásí. 

 
 
§ 6 Doručování 
 
1. Není-li v tomto Disciplinárním řádu uvedeno jinak, doručování se děje jakoukoli 

vhodnou formou, především poštou, faxem nebo elektronickou poštou, vždy se 
zřetelem k tomu, aby disciplinární řízení bylo vedeno hospodárně, rychle a účinně. 

 
2. Má-li účastník řízení zástupce, stačí, jestliže je doručeno tomuto zástupci. 
 
3. Není-li Disciplinárnímu orgánu známa adresa účastníka řízení, kterým je 

jednotlivec, doručuje se prostřednictvím kolektivu, ve kterém tento jednotlivec 
vykonává svoje povinnosti nebo ke kterému se hlásí; prostřednictvím takového 
kolektivu se doručuje rovněž tehdy, je-li to vhodnější pro potřeby řízení.  

 
4. Nelze-li účastníku řízení doručit proto, že jeho pobyt je neznámý nebo že 

nepřijímá písemnosti, a přitom nepřichází v úvahu doručení dle předcházejícího 
odstavce, doručuje se náhradním způsobem uveřejněním na webové stránce 
www.cslh.cz. Třetím dnem poté, kdy došlo k uveřejnění sdělení pro účastníka 
řízení na uvedené internetové adrese, platí, že bylo tomuto účastníku řízení 
doručeno. 

 
5. Klubům, případně jednotlivcům prostřednictvím klubu v souladu s § 6 odst. 3 

tohoto Disciplinárního řádu, se doručuje elektronickou poštou na elektronickou 
adresu uvedenou klubem v přihlášce do ELH, přičemž za okamžik doručení se 
považuje okamžik, v němž odesílající obdrží elektronickou zprávu o doručení. 
Není-li možné klubu doručit podle předchozí věty tohoto odstavce, doručí se 
některým z ostatních způsobů doručování uvedených v § 6 odst. 1 tohoto 
Disciplinárního řádu.   

 
6. Disciplinárním orgánům (viz § 4 odst. 1 tohoto Disciplinárního řádu) se doručuje 

do sídla ČSLH. 
 
 
§ 7 Zahájení řízení 
 
1. Disciplinární řízení v konkrétní věci může, resp. musí (viz § 10 tohoto 

Disciplinárního řádu, který určuje, kdy je právo a kdy povinnost zahájit 
disciplinární řízení) Disciplinární komise zahájit pouze na základě: 
(a) sportovně technických dokladů (zápisy, zprávy o utkání apod.),  
(b) podnětu komise rozhodčích, 
(c) podnětu orgánu ČSLH, 
(d) podnětu Mezinárodní federace ledního hokeje, Mezinárodního olympijského 

výboru či Českého olympijského výboru, 
(e) vlastních zjištění Disciplinární komise nebo zjištění členů Disciplinární 

komise, nebo 
(f) podnětu klubu extraligy; náležitosti a případné zpoplatnění podnětů klubů 

extraligy upravuje Herní řád ELH. 
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2. K ostatním podnětům nelze přihlížet. 
 
 
§ 8 Překážky disciplinárního řízení 
 
1. Disciplinární řízení nelze zahájit, bylo-li již o téže věci rozhodnuto disciplinárním 

orgánem v působnosti pro ELH nebo bylo-li již v té samé věci zahájeno 
disciplinární řízení, které dosud neskončilo konečným rozhodnutím 
disciplinárního orgánu.  

 
2. Disciplinární řízení v konkrétní věci není možné zahájit, jestliže od přestupku 

uplynula doba delší než 1 (slovy: jeden) rok. Do této doby se nezapočítává doba, 
po kterou se jednotlivec, který se přestupku dopustil, zdržuje mimo území České 
republiky. Zásada uvedená v první větě tohoto odstavce neplatí, jestliže přestupek 
byl současně správním deliktem ve smyslu obecně závazných právních předpisů 
podle pravomocného rozhodnutí správního orgánu nebo trestným činem podle 
pravomocného rozhodnutí soudu. 

 
 
§ 9 Podjatost 
 
1. Účastníci řízení včetně poškozeného mají právo vyjádřit se k osobám členů 

Disciplinární komise, kteří mají věc projednat a rozhodnout. Účastník řízení je 
povinen námitku uplatnit nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne, kdy se dozvěděl 
o důvodu vyloučení. Námitku lze uplatnit pouze tehdy, jestliže se zřetelem na 
poměr člena Disciplinární komise k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich 
zástupcům, je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Námitku bez doložení 
tvrzených skutečností zamítne Disciplinární komise. V opačném případě o ní 
rozhodne VV ČSLH. Proti rozhodnutí o vyřízení námitky podjatosti nelze podat 
opravný prostředek. 

 
2. V případě neúspěšně uplatněné námitky podjatosti je účastník řízení včetně 

poškozeného povinen zaplatit ČSLH paušální náklady řízení o námitce ve výši 
5.000,- Kč. 

 
 
§ 10 Rozhodnutí o podnětu 
 
1. V případě kvalifikovaného podnětu dle § 7 odst. 1 písm. c), d), nebo f) tohoto 

Disciplinárního řádu předseda Disciplinární komise prověří, zda jsou splněny tyto 
podmínky pro zahájení disciplinárního řízení: 

 
(a) podnět obsahuje popis činu, pro který má být disciplinární řízení vedeno, 
(b) je pravděpodobné, že bude možné určit subjekt, který se činu dopustil. 

 
2. Jsou-li splněny podmínky pro zahájení řízení dle § 10 odst. 1 tohoto 

Disciplinárního řádu a dále v případech dle § 7 odst. 1 písm. a), b), a e) tohoto 
Disciplinárního řádu předseda Disciplinární komise zahájí disciplinární řízení a 
vyrozumí o tom subjekt, který podnět podával, pokud o to předem požádá.  
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§ 11 Zkrácené disciplinární řízení 
 
1. Je-li podnět k zahájení disciplinárního řízení dán dle § 7 odst. 1 písm. a), b), c), e), 

nebo f) tohoto Disciplinárního řádu a věc lze posoudit jen na základě dostupných 
podkladů, vede se tzv. zkrácené disciplinární řízení bez nařízení jednání. 

 
2. Zkrácené disciplinární řízení koná vždy, a to s plnou odpovědností, pouze 

předseda Disciplinární komise, popř. jiný člen Disciplinární komise pověřený tím 
ostatními členy Disciplinární komise. Takto však může být pověřen provedením 
zkráceného disciplinárního řízení pouze člen Disciplinární komise, který je 
bývalým hráčem nejvyšší soutěže ledního hokeje v České (Československé) 
republice.  

 
3. Zkrácené disciplinární řízení se vede vždy o přestupcích učiněných během            

play-off, baráže nebo turnajové soutěže.  
 
4. Součástí rozhodnutí, které bylo vydáno ve zkráceném disciplinárním řízení, je 

popis činu, jeho kvalifikace, rozhodnutí o druhu a výši trestu, včetně lhůty ke 
splnění uložené povinnosti, která je součástí trestu, poučení o právu podat odpor.  

 
5. Účastník řízení se vyrozumí o výsledku zkráceného disciplinárního řízení 

doručením rozhodnutí nebo jiným vhodným způsobem. 
 
6. Je-li výsledkem zkráceného disciplinárního řízení rozhodnutí o trestu, může 

účastník disciplinárního řízení (ne poškozený) podat proti rozhodnutí odpor do tří 
dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud to tento Disciplinární řád nevylučuje. 
Bude-li podán odpor, rozhodne o činu Disciplinární komise jako celek (nikoliv 
tedy pouze předseda Disciplinární komise nebo jiný pověřený člen Disciplinární 
komise) při jednání, a to dle pravidel uvedených v tomto Disciplinárním řádu a 
platných pro „nezkrácené“ disciplinární řízení. Podání odporu nemá odkladný 
účinek. Odpor není přípustný proti rozhodnutí, které bylo vydáno ve zkráceném 
disciplinárním řízení, jímž byl uložen trest zastavení činnosti na jedno soutěžní 
utkání ELH. 

 
7. Podání odporu je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč. Jestliže není poplatek za podání 

odporu zaplacen ve lhůtě k podání odporu, Disciplinární komise odpor odmítne. 
Disciplinární komise odmítne též odpor, který byl podán někým jiným než 
účastníkem řízení, nebo který směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odpor 
přípustný. 

 
8. Konečným rozhodnutím v dalším řízení před Disciplinární komisí se původní 

rozhodnutí učiněné ve zkráceném disciplinárním řízení ruší. 
 
9. V řízení před Disciplinární komisí, které následuje po podání odporu, je možné 

změnit rozhodnutí i v neprospěch účastníka řízení. 
 
10. Poplatek dle § 11 odst. 7 tohoto Disciplinárního řádu se vrací, je-li disciplinární 
řízení zastaveno. 

 
 
§ 12 Předběžné opatření 
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1. Je-li to důvodné a je-li to zapotřebí, může předseda Disciplinární komise nařídit 

předběžným opatřením, aby určitá osoba (fyzická či právnická) něco konala, 
něčeho se zdržela a/nebo něco strpěla, a to až na dobu konečného vyřešení věci. 
Je-li to možné, započítávají se důsledky předběžného opatření do uloženého 
trestu. 

 
2. Proti nařízení předběžného opatření není přípustný opravný prostředek. 
 
 
§ 13 Činnost před nařízením jednání 
 
1. Jsou-li splněny podmínky pro zahájení disciplinárního řízení, předseda 

Disciplinární komise: 
 

(a) vyrozumí účastníky řízení o tom, jaký čin bude projednáván, 
(b) poučí je o právu zúčastnit se jednání a o právu navrhovat důkazy, 
(c) nařídí termín jednání, 
(d) rozhodne o případné účasti poškozeného. 

 
2. Předseda Disciplinární komise může uložit účastníku řízení, aby se nejprve ve 

věci písemně vyjádřil ve lhůtě, kterou mu předseda Disciplinární komise stanoví, 
aby označil skutečnosti, na kterých bude stavět svoji obhajobu a aby označil 
důkazy k prokázání svých tvrzení. Zároveň ho poučí o následcích nevyhovění této 
výzvě. Pokud se účastník řízení ve stanovené lhůtě nevyjádří, Disciplinární 
komise může rozhodnout bez nařízeného jednání. Marným uplynutím lhůty pro 
vyjádření se rovněž ruší nařízený termín jednání, pokud o tom rozhodne předseda 
Disciplinární komise. 

 
3. Účastník řízení se může předem vzdát práva účasti na jednání a vyslovit tak 

souhlas, aby Disciplinární komise rozhodla jen na základě listinných podkladů.  
 
4. Lhůta uvedená v odstavci 2 je dodržena tehdy, jestliže je ve stanovené době 

příslušný úkon doručen Disciplinární komisi.  
 
 
§ 14 Dokazování 
 
1. Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci. Důkazy navržené na 

svoji obhajobu obstarává účastník řízení na vlastní náklady. Disciplinární komise 
může vyhledat a obstarat potřebné důkazy sama.   

 
2. Je-li prováděno dokazování výslechem osoby, vyzve předseda Disciplinární 

komise osobu, aby souvisle vylíčila vše, co ví o předmětu řízení. Pak jí klade 
otázky potřebné k doplnění a vyjasnění její výpovědi. Otázky mohou dávat i 
členové Disciplinární komise a se souhlasem předsedy Disciplinární komise i 
účastníci řízení, a to včetně poškozeného. Předseda Disciplinární komise 
nepřipustí kladení otázek, které se nevztahují k projednávané věci. Otázky musí 
být kladeny jasně a srozumitelně, a to bez předstírání klamavých či nepravdivých 
okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět, jinak nebudou 
připuštěny. 
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3. Důkaz, který byl získán násilím, nátlakem, lstí nebo způsobem hrubě odporujícím 

dobrým mravům, nesmí být v disciplinárním řízení použit.  
 
 
§ 15 Jednání 
 
1. Jednání je neveřejné. Předseda Disciplinární komise může připustit účast 

jednotlivých osob.  
 
2. Přítomna jednání ovšem nemůže být osoba, která má být vyslechnuta, vyjma 

účastníka řízení, poškozeného, jejich zástupců a zástupce klubu, a to do doby než 
je vyslechnuta. Poté rozhodne o její další přítomnosti předseda Disciplinární 
komise. 

 
3. Jednání řídí předseda Disciplinární komise. Předseda Disciplinární komise uděluje 

a odnímá slovo, provádí dokazování a činí jiná vhodná opatření pro vedení 
disciplinárního řízení. 

 
4. Jednání se zahajuje přednesením základních skutečností, které odůvodňují 

zahájení disciplinárního řízení. Přednesení těchto skutečností provádí předseda 
Disciplinární komise, nebo na jeho pokyn jiný člen Disciplinární komise. 

 
5. Poté se vyzvou účastníci řízení, aby se k věci vyjádřili.   
 
6. Disciplinární komise může v odůvodněných případech od projednání věci upustit, 

zaváže-li se klub, že převezme projednávanou osobu do vlastního disciplinárního 
řízení. O výsledku takového řízení je klub povinen neprodleně vyrozumět 
předsedu Disciplinární komise. 

 
7. Jsou-li navrženy důkazy, provede se dokazování.  
 
8. Po skončení dokazování má účastník řízení včetně poškozeného právo na 

závěrečnou řeč. Shledá-li Disciplinární komise vzhledem k závěrečným řečem 
nebo při závěrečné poradě, že je třeba ještě některou okolnost objasnit, rozhodne o 
tom, že dokazování bude doplněno, a jednání pokračuje. Po doplnění dokazování 
je třeba vždy dát slovo k závěrečným řečem.  

 
9. Po skončení závěrečných řečí se Disciplinární komise odebere k závěrečné 

poradě. 
 
10. Z jednání Disciplinární komise se pořizuje zvukový nebo písemný záznam. 
 
11. Rozhodnutí musí být odesláno do 10 dnů od skončení disciplinárního řízení 

poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu klubu, který nebo jehož hráč, 
funkcionář, člen apod. byl potrestán. Klub je povinen neprodleně potrestaný 
kolektiv nebo potrestaného jednotlivce s rozhodnutím seznámit. Rozhodnutí 
Disciplinární komise o potrestání rozhodčího se rozhodčímu zasílá 
prostřednictvím komise rozhodčích.  
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§ 16 Rozhodnutí 
 
1. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a musí obsahovat: 
 

(a) jména členů Disciplinární komise, 
(b) označení účastníka řízení včetně poškozeného (je-li poškozený), 
(c) popis činu, který byl projednáván jako přestupek, 
(d) právní kvalifikace činu (tj. označení, jaký přestupek byl činem spáchán) a 

označení normy, která byla použita, 
(e) výrok o druhu a výši trestu nebo o tom, že se disciplinární řízení zastavuje 

nebo o tom, že se od potrestání upouští, 
(f) způsob úhrady finanční pokuty (je-li uložena), 
(g) případně výrok o povinnosti nahradit škodu přestupkem způsobenou, 
(h) odůvodnění,  
(i) poučení o opravném prostředku, 
(j) místo a datum vydání, 
(k) podpis předsedy Disciplinární komise. 

 
2. Bude-li prokázáno, že se stal čin, který je přestupkem podle tohoto 

Disciplinárního řádu, a že se jej dopustil účastník řízení, rozhodne Disciplinární 
komise o druhu a výši trestu, nestanoví-li tento Disciplinární řád v jiných 
ustanoveních jinak.  

 
3. Disciplinární komise může upustit od potrestání, jestliže pachatel přestupku: 
 

(a) spáchání přestupku lituje (u pachatele přestupku, který je fyzickou osobou), 
(b) přijal opatření k odvrácení vzniklé újmy, 
(c) doložil záruku klubu nebo některého orgánu hokejového hnutí, 
(d) nebyl v minulosti závažně disciplinárně trestán a 
(e) lze očekávat, že účelu disciplinárního řízení bude dosaženo již samotným 

projednáním věci před Disciplinární komisí. 
 

4. Disciplinární komise upustí od potrestání také tehdy, pokud předá věc 
k disciplinárnímu řízení v klubu. 

 
5. Disciplinární komise disciplinární řízení zastaví: 
 

(a) je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se disciplinární řízení vede, 
(b) není-li tento skutek přestupkem, 
(c) není-li prokázáno, že skutek spáchal podezřelý ze spáchání přestupku, nebo 
(d) projednání věci brání překážka disciplinárního řízení dle § 8 tohoto 

Disciplinárního řádu. 
 
 
§ 17 Náklady řízení 
 
1. Účastníci řízení nesou svoje náklady disciplinárního řízení. 
 
2. Dojde-li Disciplinární komisi podnět dle § 7 odst. 1 písm. f) tohoto 

Disciplinárního řádu a tento podnět po prověření nebude důvodem pro zahájení 
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disciplinárního řízení, je klub, který podnět podal, povinen zaplatit ČSLH paušální 
náhradu nákladů disciplinárního řízení ve výši 10.000,- Kč. 

 
 
§ 18 Příjem z finančních pokut 
 
1. Je-li uložena finanční pokuta, stává se příjmem ČSLH. 
  
 
§ 19 Odměna 
 
1. Členové Disciplinární komise vykonávají činnost v Disciplinární komisi za 

odměnu; výši odměny schvaluje VV ČSLH. Členové Disciplinární komise mají 
nárok na náhradu hotových výdajů. 

 
 
§ 20 Opravné řízení 
 
Proti rozhodnutí Disciplinární komise učiněné v rámci disciplinárního řízení je možné 
podat odvolání k VV ČSLH dle článků 612 až 620 Soutěžního a disciplinárního řádu 
ČSLH.  
  
 

 
Část druhá “Tresty“ 
 
§ 21 Druhy disciplinárních trestů 
 
1. V disciplinárním řízení lze uložit tyto disciplinární tresty: 
 

(a) napomenutí, 
(b) finanční pokutu, 
(c) zastavení činnosti u hráče, 
(d) zákaz činnosti u ostatních osob, 
(e) odebrání bodů, 
(f) kontumace, 
(g) uzavření stadionu pro utkání ELH,  
(h) odehrání utkání ELH bez přítomnosti diváků, 
(i) vyloučení klubu z ELH. 

 
2. Tyto tresty lze uložit buď samostatně nebo společně. 
 
 
§ 22 Ukládání trestů 
 
1. Na rozhodnutí o uložení trestu mají vliv zejména tyto okolnosti: 
 

(a) zda byl pachatel přestupku během uplynulých dvou let již disciplinárně 
trestán, 

(b) následek přestupku, 
(c) způsob spáchání přestupku, 
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(d) výchovný účel trestu, 
(e) represivní účel trestu, 
(f) poměry (majetkové, rodinné apod.) pachatele přestupku, 
(g) zda pachatel přestupku nahradil dobrovolně škodu, kterou přestupkem 

způsobil, 
(h) zda v důsledku přestupku došlo k ovlivnění regulérnosti soutěže, pokud již 

tato okolnost není popsána jako znak přestupku v tomto Disciplinárním řádu, 
(i) zda jej spáchala fyzická nebo právnická osoba. 

 
2. Finanční pokutu lze uložit v rozmezí od 1.000,- Kč do 500.000,- Kč. 
 
3. Zastavení činnosti u hráče lze uložit až na dobu čtyř let. Zastavení činnosti u hráče 

lze uložit také podle počtu soutěžních utkání v ELH. V případě porušení 
antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve 
sportu v České republice vydané Antidopingovým výborem ČR v platném znění 
(dále jen jako „Směrnice“) platí sankce stanovené Směrnicí. 

 
4. Zákaz činnosti u ostatních osob lze uložit až na dobu čtyř let. V případě porušení 

antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice platí sankce stanovené Směrnicí. 
 
5. Uzavření stadionu pro utkání ELH lze uložit až na dobu jednoho roku. Uzavření 

stadionu pro utkání ELH lze uložit také podle počtu soutěžních utkání. Při uložení 
tohoto trestu Disciplinární komise specifikuje, kterého stadionu se trest týká a 
v jaké minimální vzdálenosti od tohoto stadionu musí potrestaný klub utkání, na 
která se trest vztahuje, odehrát. 

 
6. Trest odehrání utkání ELH bez přítomnosti diváků spočívá v povinnosti 

potrestaného klubu strpět, aby se domácí utkání družstva klubu konalo bez 
přítomnosti diváků, a to na celém stadionu, nebo v jeho určité části. Trest odehrání 
utkání ELH bez přítomnosti diváků lze uložit až na dobu 6 měsíců nebo podle 
počtu soutěžních utkání a nebo na konkrétní soutěžní utkání. Výkon takto 
uloženého trestu kontroluje delegát utkání nebo jiná osoba určená řídícím 
orgánem ELH. 

 
7. Je-li účastníkem řízení vedle jednotlivce i klub, může být trest uložen vedle 

pachatele přestupku i takovému klubu. 
 
8. Má-li Disciplinární komise vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k 

poměrům pachatele přestupku nebo klubu za to, že by použití trestu vymezeného 
tímto Disciplinárním řádem bylo pro pachatele přestupku nebo klub nepřiměřeně 
přísné a že lze účelu trestu dosáhnout i trestem kratšího trvání, může Disciplinární 
komise snížit trest pod dolní hranici sazby stanovené tímto Disciplinárním řádem.  

 
9. Disciplinární komise může snížit trest pod dolní hranici sazby též tehdy, jestliže 

ukládá trest tomu, kdo významně přispěl k objasnění přestupku nebo napomohl 
zabránit přestupku, který jiný připravoval nebo se o to pokusil, a jestliže vzhledem 
k možnostem nápravy pachatele a povaze jím spáchaného přestupku má za to, že 
účelu trestu lze dosáhnout i trestem nižším. 

 
 
§ 23 Podmíněný odklad 
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1. Tam, kde to tento Disciplinární řád umožňuje, lze výkon trestu podmíněně odložit 

až na dobu jednoho roku (dále jen jako „zkušební doba“).  
 
2. Dojde-li během zkušební doby ke spáchání přestupku téže osoby, bude původní 

trest vykonatelný zároveň s konečným rozhodnutím o tomto novém přestupku. 
 
3. Výkon trestů lze odložit podmíněně tehdy, pokud je uložen trest zastavení činnosti 

u hráče, trest zákazu činnosti u ostatních osob, trest uzavření stadionu pro utkání 
ELH nebo trest odehrání utkání ELH bez přítomnosti diváků, a to na dobu 
nepřevyšující 3 měsíce. Výkon trestu finanční pokuty lze podmíněně odložit, 
nepřevyšuje-li její výše částku 5.000,- Kč. 

 
 
§ 24 Prominutí zbytku trestu 
 
1. Tam, kde to tento Disciplinární řád umožňuje, může účastník disciplinárního 
řízení žádat o prominutí zbytku trestu poté, byl-li trest alespoň z poloviny 
vykonán.  

 
2. Prominout zbytek trestu lze v případech, kdy je možný podmíněný odklad dle § 23 

tohoto Disciplinárního řádu.  
 
 
Část třetí „Přestupky“ (výčet jednotlivých přestupků)  
 
§ 25 Porušení stanov, řádů a předpisů ČSLH  
 
Kdo poruší: 
 
(a) stanovy a řády ČSLH, 
(b) předpisy vydané ČSLH nebo  
(c) závazná pravidla platná v ELH  
 
bude potrestán***. V tomto případě může být disciplinárně projednáván i klub. 
 
 
§ 26 Narušení regulérnosti extraligy  
 
Kdo naruší regulérnost ELH tím, že např. ovlivňuje výsledek, sabotuje hru, přijímá, 
předává, učiní příslib nebo pokus o předání peněz nebo jiných výhod za účelem 
ovlivnění výsledku utkání nebo nečestného rozhodování rozhodčího, kdo sází na 
výsledek utkání, jehož se účastní nebo kdo se o takovém narušení dozví a nenahlásí 
ČSLH takové narušení, bude potrestán ***. 
 
V těchto případech může být disciplinárně projednáván i klub. 
 
 
§ 27 Poškození pověsti extraligy 
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Kdo ve vyjádření určeném pro veřejnost nebo veřejnosti sděleném uvede údaje 
způsobilé poškodit dobré jméno ELH, bude potrestán ****. V tomto případě může být 
disciplinárně projednáván i klub. 
 
 
§ 28 Nerespektování rozhodnutí orgánu extraligy 
 
Kdo nerespektuje konečné rozhodnutí disciplinárních orgánů nebo jiných orgánů 
ČSLH, a to včetně rozhodnutí o předběžném opatření podle tohoto Disciplinárního 
řádu, bude potrestán ***. 
 
 
§ 29 Jednání proti fair play 
 
Kdo závažným způsobem poruší pravidla fair play nebo se dopustí jiného nečestného 
jednání, které hrubě odporuje sportovnímu duchu, bude potrestán ****. 
 
 
§ 30 Nezaplacení startovného 
 
Klub, který nezaplatí řádně a včas stanovené startovné, bude potrestán ***. 
 
 
§ 31 Neoprávněný start hráče 
 
Kdo nastoupí k utkání, aniž by splňoval soutěžně technické podmínky pro start 
v takovém utkání, bude potrestán ****. V tomto případě může být disciplinárně 
projednáván i klub. 
 
 
§ 32 Uzavření více smluv 
 
1. Kdo uzavře během účinnosti jedné smlouvy ohledně provozování činnosti v 

ledním hokeji další obdobnou smlouvu na totéž nebo alespoň část tohoto období, 
na které se vztahuje původní smlouva, bude potrestán ****. 

2. Kdo působí bez souhlasu mateřského klubu mimo území České republiky, bude 
potrestán ****. Během doby neoprávněného působení mimo území České 
republiky se pro potřeby registrace a přestupů přerušuje vztah mezi klubem a 
hráčem z hráčské smlouvy a o dobu neoprávněného působení se tento vztah 
prodlužuje.  

 
 
§ 33 Porušení antidopingových pravidel  
 
V případě porušení antidopingových pravidel ve smyslu Směrnice bude postupováno 
podle Směrnice. 
 
 
§ 34 Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu 
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Kdo poruší registrační a přestupní řád tak, že nahlásí přestup nebo hostování ve více 
oddílech, nedodrží ustanovení registračního a přestupního řádu tím, že úmyslně uvede 
nesprávné údaje, které je povinen dle těchto řádů uvést, nebo neoprávněně zasáhne v 
oblasti registrací a přestupů do cizích práv, bude potrestán ***. 

 
 

§ 35 Nesportovní chování 
 

Kdo se dopustí nesportovního chování (např. bude provokovat, pokřikovat, 
neoprávněně protestovat, zesměšňovat, plivat, používat sprostých posunků nebo 
vyhrožovat), bude potrestán. ****. 

 
 

§ 36 Urážky, hrubé chování a slovní napadení 
 
Kdo užije urážek, vulgárních výrazů nebo výrazů majících charakter osobního 
hanobení směrem k: 

 
(a) hráčům, 
(b) rozhodčím, 
(c) zástupcům ČSLH, 
(d) jiným funkcionářům nebo  
(e) členům realizačního týmu 

 
bude potrestán ***. 

 
 

§ 37 Fyzické napadení 
 

Kdo se jiného (zejména hráče, funkcionáře, rozhodčího či diváka) pokusí fyzicky 
napadnout (např. do něj vrazit, strčit, podrazit, zapojit se do bitky, udeřit ho rukou 
nebo holí, užít rány pěstí, chvatů, kopnutí) nebo se ho pokusí zranit nebo kdo  
 

(a) bude vyhrožovat fyzickým napadením, 
(b) dopustí se fyzického napadení bez zranění, nebo 
(c) dopustí se fyzického napadení se zraněním, 
 

bude potrestán ***. 
 
 

§ 38 Odmítnutí zahájit hru 
 

Kdo odmítne zahájit hru (odmítne nastoupit či pokračovat v utkání nebo opustí 
hřiště), aniž by k tomu měl důvod z hlediska bezpečnosti nebo ochrany zdraví či 
majetku, bude potrestán *** 
 
 
§ 39 Přestupky rozhodčích proti řádům a směrnicím 
 
Kdo jako rozhodčí se dopustí přestupku proti řádům a směrnicím, kterými je vázán 
(např. tím, že nedodrží povinnosti stanovené předpisy platnými pro extraligu, 
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opožděně se dostaví na utkání, nedodrží předepsané náležitosti v souvislosti s 
utkáním, neprovede kontrolu totožnosti hráčů, dopustí se nesprávného vyúčtování), 
bude potrestán ***. 

 
 

§ 40 Přestupky trenérů a jiných funkcionářů při nepovoleném vstupu 
 
Kdo jako trenér, funkcionář nebo člen realizačního týmu neoprávněně vstoupí na 
ledovou plochu, na trestnou lavici, na hráčskou lavici, do šatny soupeře nebo do šatny 
rozhodčích, bude potrestán ***. 

 
 
 
 

§ 41 Uvádění nesprávných výsledků 
 
Kdo uvede nesprávný výsledek nebo údaj tak, že falšuje nebo pozměňuje sportovně 
technické písemnosti, průkazy, uvádí chybné údaje, neuvede povinně předepsané 
údaje nebo okolnosti ve sportovně technických písemnostech, bude potrestán ***. 
 
 
§ 42 Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu 
 
Kdo maří činnost nebo rozhodnutí ČSLH (např. tím, že se nedostaví k jednání, ačkoli 
je k tomu povinen, umožní start hráče, kdy k tomu hráč není oprávněn), bude 
potrestán ***. 
 
 
§ 43 Porušení povinností pořádajícího klubu 

 
Klub, který pořádá utkání a: 
 

(a) nepřijme dostatečná opatření k tomu, aby nedošlo k hanlivým, pohoršujícím, 
urážlivým, provokujícím, zesměšňujícím nebo ponižujícím posunkům, 
gestům, pokřikům nebo jiným nesportovním jednáním jednotlivců či skupin 
osob vůči hráčům, funkcionářům, rozhodčím, členům realizačního týmu, či 
jakýmkoliv jiným osobám, způsobilým ohrozit dobré jméno ELH nebo její 
zájmy ve společnosti, anebo proti takovému jednání adekvátním způsobem, 
včas a účinně nezasáhne, nebo, 

(b) nezajistí, aby do areálu stadionu bylo zamezeno vstupu osob pod vlivem 
alkoholu či jiných omamných látek, osob vnášejících zbraně, pyrotechniku, či 
jiné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví osob, nebo, 

(c) nezajistí, aby bylo neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu na ledovou 
plochu, do šaten hráčů, šaten rozhodčích, na hráčské lavice, na trestné lavice, 
nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované osoby a zástupce řídícího 
orgánu, nebo 

(d) nepřijme dostatečná opatření k tomu, aby nedošlo k vhazování předmětů na 
ledovou plochu, anebo proti takovému jednání adekvátním způsobem, včas a 
účinně nezasáhne, nebo 

(e) nepřijme dostatečná opatření k tomu, aby nedošlo v areálu stadionu 
k výtržnostem, poškození sportovního zařízení stadionu, potyčkám, nebo 
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fyzickým napadením, anebo proti takovému jednání adekvátním způsobem, 
včas a účinně nezasáhne, nebo 

(f) nezabrání tomu, aby došlo k fyzickému napadení hráče, funkcionáře, 
rozhodčího, člena realizačního týmu, delegované osoby, zástupce řídícího 
orgánu, nebo 

(g) nepřijme dostatečná opatření k tomu, aby nedošlo ze strany jednotlivce či 
skupiny osob k jakýmkoliv projevům hanobícím některý národ, některou rasu 
nebo etnickou skupinu, nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou 
nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 
přesvědčení, náboženské vyznání či sexuální orientaci, anebo proti takovému 
jednání adekvátním způsobem, včas a účinně nezasáhne, nebo 

(h) nezajistí, aby do hlediště byly vpuštěny jen osoby v maximálním množství 
kapacity stadionu, 

 
bude potrestán ***. 
 
 
§ 44 Nesportovní chování příznivců klubu 
 
Klub, jehož příznivci na stadionu, na kterém se hraje utkání ELH: 
 

(a) se dopustí hanlivého, pohoršujícího, urážlivého, provokujícího, 
zesměšňujícího nebo ponižujícího posunku, gesta, pokřiku nebo jiného 
nesportovního jednání vůči jakémukoliv hráči, funkcionáři, rozhodčímu, 
členovi realizačního týmu či jakékoliv jiné osobě, způsobilého ohrozit dobré 
jméno ELH nebo její zájmy ve společnosti, nebo 

(b) vnesou do prostor stadionu nebo zde použijí zbraně, pyrotechniku či jiné 
předměty ohrožující bezpečnost a zdraví, nebo 

(c) se dopustí výtržnosti, vyprovokují potyčku, dopustí se fyzického napadení 
nebo pokusu o takové jednání, nebo 

(d) vniknou na ledovou plochu, do šatny hráčů, šatny rozhodčích, na hráčskou 
lavici, na trestnou lavici, nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované 
osoby a zástupce řídícího orgánu, nebo 

(e) se dopustí vhazování předmětů na ledovou plochu, nebo 
(f) se dopustí fyzického napadení hráče, funkcionáře, rozhodčího, člena 

realizačního týmu, delegované osoby, zástupce řídícího orgánu, nebo 
(g) se dopustí jakéhokoliv projevu hanobícího některý národ, některou rasu nebo 

etnickou skupinu, nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou nebo 
domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 
přesvědčení, náboženské vyznání či sexuální orientaci, 

 
bude potrestán ***. 
 
 
Část čtvrtá „Vykonávací řízení“  
 
§ 45 Způsoby výkonu rozhodnutí 
 
1. Při nesplnění povinnosti uložené v rozhodnutí disciplinárního orgánu, proti 

kterému nelze podat opravný prostředek, lze učinit následující opatření: 
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(a) pozastavení registrování přestupů a hostování v případě klubu, a to až na dobu 
splnění povinnosti, 

(b) zastavení činnosti hráči až do splnění povinnosti, 
(c) zákaz činnosti u ostatních osob až do splnění povinnosti, 
(d) zahájení dalšího disciplinárního řízení pro spáchání přestupku dle § 28 tohoto 

Disciplinárního řádu. 
 
2. ČSLH může rovněž pozastavit své platby povinné osobě, a to až do splnění 

uložené povinnosti. 
 
 
Část pátá „Závěrečná ustanovení“ 
 
§ 46 Sportovně technická opatření 
 
1. Účinností tohoto Disciplinárního řádu není dotčeno oprávnění orgánů ČSLH činit 

sportovně technická opatření dle platných norem.  
 
 
§ 47 Zahájená řízení  
 
1. Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto Disciplinárního řádu se dokončí 

podle tohoto Disciplinárního řádu. 
 
 
§ 48 Tento Disciplinární řád vydává, mění a schvaluje VV ČSLH.  
 
 
§ 49 Účinnost 
 
1. Tento Disciplinární řád byl schválen VV ČSLH dne 27. 4. 2020 a tímto dnem 

nabývá účinnosti. 
 
2. Zrušuje se Disciplinární řád extraligy ledního hokeje schválený VV ČSLH dne 

7. 8. 2019. 
 



 Příloha č. 1 Disciplinárního řádu extraligy ledního hokeje 
 

TRESTY ZA PŘESTUPKY PROTI PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 

 

Přestupek Zastavení činnosti Finanční pokuta 

Bitka 1 - 4 utkání *) 10% 

Bodnutí koncem hole 1 - 4 utkání *) 10% 

Bodnutí špičkou hole 1 - 4 utkání *) 10% 

Faul kolenem 1 - 4 utkání *) 10% 

Faul loktem 1 - 4 utkání 10% 

Fyzické napadání rozhodčích 2 - 5 utkání *) 10% 

Kopnutí 2 - 5 utkání *) 10% 

Krosček 1 - 4 utkání *) 10% 

Nafilmovaný pád nebo přehrávání - 10% 

Napadání rozhodčích 1 - 3 utkání *) 10% 

Napadení 1 - 4 utkání 10% 

Naražení zezadu 1 - 4 utkání *) 10% 

Nedovolené bránění 1 - 4 utkání *) 10% 

Nedovolený zásah do hlavy nebo krku 1 - 4 utkání *) 10% 

Nesportovní chování 1 - 3 utkání 10% 

Podkopnutí 2 - 5 utkání *) 10% 

Podrážení 1 - 4 utkání 10% 

Sekání 1 - 4 utkání *) 10% 

Úder hlavou 1 - 4 utkání *) 10% 

Vražení na mantinel 1 - 4 utkání *) 10% 

Vysoká hůl 1 - 4 utkání *) 10% 

Zásah do nohou 1 - 4 utkání 10% 

Jiný přestupek 1 - 4 utkání *) 10% 

   
*) – v závažnějších případech lze uložit trest zastavení činnosti u hráče, či zákazu činnosti u 
ostatních osob až na 10 utkání ELH 

 

Uložená finanční pokuta ve smyslu této Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu se vypočítává ze 
základní měsíční odměny účastníka řízení a startovného za utkání ELH. 

Trest zastavení činnosti u hráče, resp. zákazu činnosti u ostatních osob a finanční pokuta lze ve 
smyslu § 21 odst. 2. Disciplinárního řádu uložit buď samostatně nebo společně. 



 Příloha č. 2 Disciplinárního řádu extraligy ledního hokeje 
 

MINIMÁLNÍ ROZSAH OPATŘENÍ VE SMYSLU § 43 PÍSM. a)  
DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE 

 

Za účelem předcházení hanlivým, pohoršujícím, urážlivým, provokujícím, zesměšňujícím nebo 
ponižujícím posunkům, gestům, pokřikům nebo jinému nesportovnímu jednání jednotlivců či 
skupin osob vůči hráčům, funkcionářům, rozhodčím, členům realizačního týmu, či jakýmkoliv 
jiným osobám na stadionech, na nichž se konají utkání extraligy ledního hokeje (dále jen jako 
„ELH“), je každý klub účastnící se ELH (dále jen jako „Klub“) povinen učinit alespoň tato 
opatření: 

- zajistit součinnost řídícím orgánem ELH určených hráčů Klubu na kampani „Fandi 
slušně“, 

- poskytnout odpovídající reklamní plochy či prostor na multifunkční kostce či na 
velkoplošné projekci při všech Klubem pořádaných utkáních ELH pro realizaci 
kampaně „Fandi slušně“, 

- prezentovat odpovídajícím a viditelným způsobem kampaň „Fandi slušně“ na sociálních 
sítích či webových stránkách spravovaných Klubem, případně v tištěných materiálech 
vydávaných Klubem, 

- prezentovat na multifunkční kostce či na velkoplošné projekci při všech Klubem 
pořádaných utkáních ELH spoty podporující pozitivní povzbuzování, 

- realizovat pravidelná setkání se zástupci příznivců družstva Klubu a na těchto setkáních 
apelovat na odstranění hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, 
zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest, pokřiků nebo jiného nesportovního 
jednání jednotlivců či skupin osob vůči hráčům, funkcionářům, rozhodčím, členům 
realizačního týmu, či jakýmkoliv jiným osobám činěných příznivci družstva Klubu a 
seznamovat příznivce družstva Klubu s novými pravidly a s ustanoveními řádů 
vydaných řídícím orgánem ELH, 

- zajistit, aby jakékoliv zařízení určené k vysílání obrazu, či reprodukovaného zvuku ve 
vnitřním areálu zimního stadionu (včetně megafonů používaných příznivci družstva 
Klubu) nebylo používáno tak, aby podrývalo autoritu či jinak narušovalo roli 
rozhodčích utkání, podněcovalo divácké násilí, či projevy nesportovního chování 
spočívající v hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo 
ponižujících posuncích, gestech, pokřicích nebo jiných nesportovních jednáních 
jednotlivců či skupin osob vůči hráčům, funkcionářům, rozhodčím, členům realizačního 
týmu, či jakýmkoliv jiným osobám, 

- zajistit, aby hráči, trenéři a ostatní funkcionáři nevystupovali v průběhu utkání ELH 
teatrálním způsobem, který by podrýval autoritu či jinak narušoval roli rozhodčích 
utkání, či jakýmkoliv způsobem vedl k projevům nesportovního chování spočívajícím 
v hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo 
ponižujících posuncích, gestech, pokřicích nebo jiných nesportovních jednáních 
jednotlivců či skupin osob vůči rozhodčím utkání, 

- zajistit, aby mediální výstupy hráčů, členů realizačního týmu a funkcionářů Klubu 
nebyly vedeny takovým způsobem, který by podrýval autoritu či jinak narušoval roli 
rozhodčích utkání, 

- je-li Klub pořadatelem utkání ELH, na němž dojde k projevům nesportovního chování 
spočívajícím v hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících 
nebo ponižujících posuncích, gestech, pokřicích nebo jiných nesportovních jednáních 
jednotlivců či skupin osob vůči hráčům, funkcionářům, rozhodčím, členům realizačního 
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týmu, či jakýmkoliv jiným osobám, vyzvat prostřednictvím místního rozhlasu za 
současného využití multifunkční kostky či velkoplošné projekce k okamžitému 
ukončení takového jednání, 

- pravidelně školit osoby provádějící  při jím pořádaných utkáních ELH výkon 
pořadatelské služby v problematice jednání s návštěvníky utkání a řešení krizových 
situací. 


