Mountfield HK, a.s.
Komenského 1214/2
500 03 Hradec Králové

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Mgr. Pavel Setikovský,
Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK
ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 16. 3. 2018 zabývala na základě podnětu dle
čl. 516 písm. a) soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále
jen „SDŘ“) jednáním hráče družstva klubu Mountfield HK, a.s., se sídlem Komenského
1214/2, 500 03 Hradec Králové, reg. č. ČSLH 60208 (dále jen „Klub“) Jaroslava Dvořáka,
reg. č. 0858201999 (dále jen „Hráč“), kterého se Hráč dopustil po skončení utkání DHL
extraligy juniorů (dále jen „DHL ELJ“) č. 3333 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu
Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301, hraném dne 14. 3. 2018 v Hradci Králové (dále jen
„Utkání“), a rozhodla
takto:
Hráč se svým jednáním po skončení Utkání, které bylo uvedeno rozhodčím Utkání p.
Petrem Úlehlou v poznámkách k utkání zápisu o Utkání, dopustil disciplinárního provinění
dle přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. c) SDŘ, za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c)
SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. c) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti
od 15. 3. 2018 do 1. 4. 2018 vč.
Odůvodnění:
Posuzovaného jednání se Hráč spolu s dalším hráčem družstva Klubu Mikulášem Pohlem,
reg. č. 0896111999, dopustil po skončení Utkání, přičemž tato skutečnost byla popsána
rozhodčím Utkání p. Petrem Úlehlou v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím
způsobem: „V čase 54:11 bylo utkání přerušeno na nezbytně nutno dobu (cca 2 min.)
z důvodu dvou sprostě nadávajících fanoušků rozhodčím (zmrde, čuráku, já tě zabiju atd.).
Byli vyvedeni pořadatelskou službou. Při odchodu do kabin slovně napadli hráči domácích
č. 12 Dvořák a č. 11 Pohl pořadatele slovy - já tě zabiju, bonzuješ, blbě skončíš, čuráku
atd. Po utkání bylo zjištěno, že nadávající hráči jsou synové nadávajících fanoušků.“
V dané věci DK ČSLH shledala jako zcela nepochybné, že rozhodčí Utkání p. Petr Úlehla
postupoval v zájmu řádného průběhu Utkání, pokud nechal pořadatelskou službou vyvést
diváky, kteří se v hledišti zimního stadionu v Hradci Králové projevovali vulgárními a
vyhrožujícími pokřiky na adresu právě rozhodčího Utkání. Je na místě uvést, že takové
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vulgární a vyhrožující jednání je zcela neslučitelné se zájmy českého hokeje obecně a DK
ČSLH považuje za naprosto správné, že proti tomuto ze své pozice rozhodčí Utkání p. Petr
Úlehla zasáhl.
Jednání Hráče po skončení Utkání vůči pořadateli Utkání, kdy sice není v poznámkách
k utkání zápisu o Utkání explicitně uvedeno, že by se jednalo o téhož pořadatele, který z
příkazu hlavního rozhodčího Utkání p. Petra Úlehly vyvedl vulgárně se projevující diváky
z hlediště, leč z logiky věci lze takovou skutečnost předpokládat, DK ČSLH rovněž shledala
jako zcela nepřijatelné. Hráč se přitom dle poznámek k utkání zápisu o Utkání dopouštěl
zvláště zavrženíhodného vulgárního urážení člena pořadatelské služby, který, jak je na
místě znovu uvést, pouze plnil pokyny, jež mu určil v rámci své pravomoci hlavní rozhodčí
Utkání, nadto se Hráč dopouštěl i výhrůžek fyzickým napadením, ba dokonce výhrůžek
usmrcením. Je-li příslušným čl. 325 písm. a) SDŘ stanoveno, že hráč ledního hokeje je
povinen dodržovat pravidla ledního hokeje, stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje
z.s. (dále jen „ČSLH“) a předpisy ČSLH, řídit se pokyny trenéra svého družstva a
rozhodčích, je současně potřeba uvést, že právě pravidla ledního hokeje v platném znění
shora popsané jednání považují za obzvláště závažné, porušující pravidla vztahující se ke
sportovnímu duchu, fair-play a respektu, kdy jakémukoliv hráči, který mluví vulgárně,
neuctivě nebo urážlivě vůči komukoli na ledě nebo kdekoli na hřišti, za což již byl uložen
menší trest nebo menší trest pro hráčskou lavici, má být v souladu s čl. 168 bodem iv.
odst. 2. pravidel ledního hokeje 2014-2018 uložen osobní trest do konce utkání, přičemž je
současně stanoveno, že pokud k takovému jednání dojde po skončení utkání, na ledě či
mimo led, osobní trest do konce utkání může být uložen, aniž by předtím byl uložen menší
trest nebo menší trest pro hráčskou lavici. Dle čl. 168 bodu vi. odst. 1. pravidel ledního
hokeje 2014-2018 pak má být každému jakémukoliv hráči, který mj. vyhrožuje, uložen
trest ve hře, přičemž uložení tohoto trestu má za následek automatické zastavení činnosti
takovému hráči na dobu, kterou specifikuje příslušný disciplinární orgán.
Z uvedených důvodů dospěla DK ČSLH v projednávaném případě k závěru, že se Hráč
svým jednáním po skončení Utkání dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A
bodu 4. písm. c) SDŘ, za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č.
2 části A bodu 4. písm. c) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti od 15. 3. 2018 do 1. 4. 2018
vč.
Disciplinární poplatek ve výši 1.000,- Kč za disciplinární projednání je Klub povinen uhradit
na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 15. 4. 2018 a v téže lhůtě zaslat
kopii dokladu o zaplacení Českému svazu ledního hokeje z.s., a to mailem na adresu
musilova@czehockey.cz.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle článku 612 až 620 SDŘ podat odvolání k výkonnému
výboru Českého svazu ledního hokeje z.s.
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Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení
tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 16. 3. 2018

za STK ČSLH
Antonín Vansa
člen STK ČSLH
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