BK Havlíčkův Brod
U Stadionu 2777
580 01 Havlíčkův Brod
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH

Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček,
Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále také jen jako „DK ČSLH“) se na
svém jednání dne 29. 3. 2018 zabývala na základě podnětu klubu HC Moravské Budějovice
2005, reg. č. ČSLH 71314, podaného v souladu s čl. 14 písm. h) všeobecných ustanovení
pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu soutěží 2017-2018
situacemi z průběhu utkání II. ligy ČR č. 2763 mezi družstvem klubu HC Moravské
Budějovice 2005, reg. č. ČSLH 71314, a družstvem klubu BK Havlíčkův Brod, se sídlem U
Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, reg. č. ČSLH 60102 (dále také jen jako „Klub“),
hraném dne 27. 3. 2018 v Moravských Budějovicích, a rozhodla
takto:
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu
1. písm. a) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také
jen jako „SDŘ“) se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ
ukládá v souladu s čl. 503 písm. a) SDŘ napomenutí.
Odůvodnění:
Dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci došlo příznivci družstva Klubu
k opakovaným projevům nesportovního chování vyznačujícím se adresným vulgárním
skandováním vůči trenéru družstva klubu HC Moravské Budějovice 2005, reg. č. ČSLH
71314, Augustinu Žákovi, nar. 27. 11. 1960 (dále také jen jako „Trenér“). Za účelem
prokázání tohoto tvrzení navrhovatel na disciplinární projednání dané věci doložil dvě
příkladové videosekvence, které popsané jednání obsahovaly.
V obou těchto případech byl pořízen záběr na skupinu osob situovanou na tzv. dlouhé
tribuně v prostoru za zavěšenou vlajkou obsahující nápis „REBELOVÉ“. Tato skupina osob
svým oděvem či jeho doplňky zcela zřetelně projevovala svou sounáležitost s Klubem.
Zachyceny přitom byly situace, kdy tato skupina osob v blíže neurčených časech Utkání a
též blíže neurčených herních situacích provolávala pokřiky „Měls ho zabít“ a „Žák je čurák“.
Byť v posuzovaném případě nemá DK ČSLH bližší informace, v jakých situacích
k uvedeným pokřikům příznivci družstva Klubu došlo, dospěla k většinovému názoru, že
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jednáním příznivců družstva Klubu došlo k takovým projevům nesportovního chování,
které odporují oprávněným zájmům českého hokeje ve společnosti, a to jak užitím zvláště
nevhodného vulgárního výrazu, konkrétně synonyma mužského pohlavního orgánu, tak
provoláváním zklamání nad skutečností, že v důsledku blíže nezjištěného jednání nedošlo
k zabití Trenéra. V dané věci tak DK ČSLH konstatovala, že ve znění příslušných
ustanovení SDŘ zodpovídá za jednání svých příznivců Klub, a to bez ohledu na skutečnost,
zda je pořadatelem příslušného utkání, či zda se takové utkání koná na jiném zimním
stadionu. Dle čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ byl pak Klub konkrétně povinen zajistit, aby se
jeho příznivci na stadionu, na kterém se Utkání hrálo, nedopustili hanlivého, pohoršujícího,
urážlivého, provokujícího, zesměšňujícího nebo ponižujícího posunku, gesta, pokřiku nebo
jiného nesportovního jednání vůči jakémukoliv členovi družstva, tj. hráči či funkcionáři
družstva, rozhodčímu či jakékoliv jiné osobě, způsobilého poškodit dobré jméno a zájmy
českého hokeje.
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu
1. písm. a) SDŘ, s přihlédnutím ke skutečnosti, že v probíhající sezóně 2017-2018 došlo
v důsledku jednání příznivců družstva Klubu k porušení dotčeného čl. 312 odst. 3. písm. a)
SDŘ v prvním případě, se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. a)
SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. a) SDŘ napomenutí.
Poplatek ve výši 1.000,-Kč za disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na účet ČSLH
č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 30. 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.
Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení
tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 4. 4. 2018
Ing. Aleš Kmoníček
předseda DK ČSLH
Cc. HC Moravské Budějovice 2005, reg. č. ČSLH 71314
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