HC Motor České Budějovice
F. A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Mgr. Pavel Setikovský,
Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK
ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 19. 3. 2018 zabývala na základě podnětu
klubu Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301, podaného v souladu s čl. 14 písm. h)
všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu
soutěží 2017-2018 jednáním hráče družstva klubu HC Motor České Budějovice, se sídlem
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice, reg. č. ČSLH 30101 (dále jen „Klub“),
Miloslava Čermáka, reg. č. 0371561986 (dále jen „Hráč“), kterého se Hráč dopustil
v utkání WSM ligy č. 1436 mezi družstvem klubu Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301, a
družstvem Klubu hraném dne 18. 3. 2018 na Kladně (dále jen „Utkání“), a rozhodla
takto:
Hráč se dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci dopustil v čase Utkání 0:21
zákroku na protihráče Františka Matulu (dále jen „Protihráč“), který byl proveden, dle
navrhovatele na disciplinární projednání dané věci, ve vysoké nájezdové rychlosti
s výskokem směřujícím do oblasti hlavy a krku Protihráče, kdy tento navíc již nebyl
v držení kotouče. Navrhovatel na disciplinární projednání dané věci rovněž vyslovil ve
svém podání hypotézu, že Hráč chtěl Protihráče tímto zákrokem úmyslně zranit. Za
uvedený zákrok přitom Hráči v Utkání nebyl rozhodčími Utkání p. Tomášem Veselým a p.
Tomášem Zubzandou uložen žádný trest.
V dané věci provedla DK ČSLH dokazování videozáznamem předmětné situace, přičemž
shledala, že Hráč vedl svůj zákrok na Protihráče v rohu hrací plochy. Dle DK ČSLH je na
místě uvést, že k zákroku došlo bezprostředně poté, co Protihráč odehrál puk podél
hrazení a v době střetu ještě nebyl puk v držení žádného z dalších hráčů na hrací ploše,
přičemž z tohoto uvedeného důvodu neshledala poznámku navrhovatele na disciplinární
projednání dané věci ve smyslu, že se jednalo o zákrok na Protihráče, který nebyl v držení
puku, jako oprávněnou.
Z dostupného záběru situace v dalším DK ČSLH vyloučila, že by zákrokem došlo k zasažení
oblasti hlavy nebo krku Protihráče a byť lze přisvědčit tomu, že Hráč v konečné fázi vedení
zákroku nadskočil, s ohledem na skutečnost popsanou předchozí větou považuje DK ČSLH
tento nález za zcela bezpředmětný.
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Z těchto shora uvedených důvodů rozhodla DK ČSLH ve smyslu čl. 523 odst. 2. soutěžního
a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) v dané věci tak,
že k provinění, které by bylo postižitelné ve smyslu příslušných ustanovení SDŘ, nedošlo,
přičemž z tohoto uvedeného důvodu se disciplinární jednání zastavuje.

V Praze dne 19. 3. 2018

za STK ČSLH
Antonín Vansa
člen DK ČSLH

Cc. Rytíři Kladno, reg. č. ČSLH 20301
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