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HC Bobři Val. Meziříčí 
Kouty 325 
757 01 Valašské Meziříčí 
 
 
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 jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 29. 
03. 2018 zabývala situacemi z průběhu a po skončení utkání II. ligy ČR č. 2779 mezi družstvem HC 
RT Torax Poruba, reg. č. ČSLH 80710, a družstvem HC Bobři Val. Meziříčí, se sídlem Kouty 325, 
757 01 Valašské Meziříčí, reg. č. ČSLH 81002 (dále jen „Klub“), hraného dne 22. 03. 2018 v 
Ostravě (dále jen „Utkání“), které byly popsány delegátem Utkání p. Pavlem Mikulou ve zvláštní 
zprávě delegáta, a rozhodla 
 
 

t a k t o : 
 
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 jen „SDŘ“) a 
dále dle Přílohy č. 2 části B bodu 2. písm. a) SDŘ se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 
312 odst. 3. písm. b) SDŘ a dále čl. 312 odst. 3. písm. c) ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ 
finanční pokuta ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých).  
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Na základě zvláštní zprávy delegáta podané DK ČSLH delegátem Utkání p. Pavlem Mikulou bylo 
zjištěno, že v průběhu a po skončení konání Utkání došlo příznivci družstva Klubu k nesportovnímu 
chování diváků a rovněž k použití pyrotechniky, přičemž tato skutečnost byla delegátem Utkání 
popsána následujícím způsobem: „V průběhu 2. třetiny byl hostujícími fanoušky popliván a polit 
pivem brankový rozhodčí. Po zásahu pořadatelské služby se situace neopakovala. Po skončení 
utkání se v hledišti na straně domácích i hostujících diváků objevila pyrotechnika.“ 
 
Ve znění příslušných ustanovení SDŘ zodpovídá za jednání svých příznivců Klub 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. b) SDŘ byl pak Klub konkrétně povinen zajistit, aby jeho 
příznivci na stadionu, na kterém se Utkání hrálo, nevnesli do prostor stadionu ani zde nepoužili 
zbraně, pyrotechniku či jiné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví. 

Na základě těchto uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že popsaným jednáním 
diváků došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. 
písm. a) SDŘ a dále dle Přílohy č. 2 části B bodu 2. písm. a) SDŘ se Klubu za porušení povinnosti 
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stanovené čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ a dále čl. 312 odst. 3. písm. c) ukládá v souladu s čl. 503 
písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých).  
 
Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,- Kč za disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na 
účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 29. 04. 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 29. 03. 2018 
 
 
 
  

                                                                       Ing. Aleš Kmoníček  
                                                                        předseda DK ČSLH 

 
 
 
 
 
 
 


