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HC Dukla Jihlava, s.r.o. 

Tolstého 23 
586 01 Jihlava 
 

V Praze dne 05.01.2018 
 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ELH 
 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Karel Holý (dále také jen jako 

„Předseda Disciplinární komise ELH“) se ve zkráceném disciplinárním řízení dle § 11 

Disciplinárního řádu extraligy ledního hokeje (dále také jen jako „Disciplinární řád ELH“) 

zabýval na základě podnětu dle § 7 odst. 1. písm. a) Disciplinárního řádu ELH a dále na 

základě podnětu dle § 7 odst. 1. písm. c) Disciplinárního řádu ELH situacemi z utkání extraligy 

ledního hokeje (dále také jen jako „ELH“) č. 248 mezi družstvem klubu HC Dukla Jihlava, se 

sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, reg. č. ČSLH 70703 (dále také jen jako „Klub“), a 

družstvem klubu HC Litvínov, reg. č. ČSLH 50801, hraného dne 03.01.2018, a rozhodl takto: 

Ve věci shora popsané se rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH v souladu s       

§ 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH Klubu ukládá finanční pokuta ve výši   

10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za Nesportovní chování příznivců klubu ve 

smyslu § 44 písm. a) Disciplinárního řádu ELH a dále ve smyslu § 44 písm. e) Disciplinárního 

řádu ELH. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Kontrolou zápisů o utkání ELH hraných v období od 28.12.2017 do 03.01.2018 bylo 

shledáno, že dle poznámek k utkání zápisu o utkání ELH č. 248 mezi družstvem Klubu a 

družstvem HC Litvínov, reg. č. ČSLH 50801, hraného dne 03.01.2018, došlo k situaci, která 

byla rozhodčími utkání René Hradilem a Romanem Mrkvou popsána následovně: 

 „Po skončení utkání byl HR zasažen do zad propiskou vhozenou z hlediště.“ 

Z provedeného dokazování spočívajícího zejména ve výslechu hlavních rozhodčích utkání 

p. Romana Mrkvy a p. René Hradila vyplynulo, že propisovací tužkou byl zasažen hlavní 

rozhodčí p. René Hradil, přičemž tato propisovací tužka byla dle tvrzení hlavních rozhodčích 

vhozena ze sektoru vyhrazeného pro příznivce družstva Klubu, jenž je umístěn ve druhém 

patře tribuny umístěné za trestnými lavicemi. 
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V dalším bylo provedenou kontrolou videozáznamu předmětného utkání shledáno, že 

v průběhu konání tohoto utkání se příznivci družstva Klubu dopustili opakovaně hanlivého, 

resp. pohoršujícího, resp. urážlivého pokřiku vůči rozhodčím utkání, a to jak následuje: 

- čas 53:22 - opakovaný pokřik „Pískej píčo, pískej“ a opakovaný pokřik „Černý svině“, 

patrně v reakci na neodpískaný zákrok hráče družstva klubu HC Litvínov, reg. č. ČSLH 

50801, č. 81 Lukáš Válka na hráče družstva Klubu č. 11 Matěje Stříteského; 

- čas 54:38 - opakovaný pokřik „Měls ho zabít“ poté, co hráč družstva Klubu č. 22 Jakub 

Suchánek v rohu hrací plochy narazil do hlavního rozhodčího utkání René Hradila; 

- čas 60:00 - opakovaný pokřik „Černý svině“ bez identifikovatelné příčiny spočívající 

v jakékoliv herní situaci bezprostředně předcházející konci utkání. 

Na základě těchto uvedených skutečností Předseda Disciplinární komise ELH shledal, že 

shora popsaným jednáním příznivců družstva Klubu došlo k naplnění skutkové podstaty § 44 

písm. a) Disciplinárního řádu ELH, a dále že vhazováním předmětů na ledovou plochu, přičemž 

konkrétně propisovací tužkou byl dokonce zasažen hlavní rozhodčí utkání p. René Hradil, došlo 

k naplnění skutkové podstaty § 44 písm. e) Disciplinárního řádu ELH. Současně je dle Předsedy 

Disciplinární komise ELH na místě uvést, že Disciplinárním řádem ELH je stanovena objektivní 

odpovědnost toho klubu, jehož příznivci se provinění ve smyslu příslušného § 44 

Disciplinárního řádu ELH dopustí. 

Vzhledem k tomu, že (i) shora popsané provinění ve smyslu § 44 písm. a) Disciplinárního 

řádu ELH je druhým projednávaným případem v probíhající sezóně 2017-2018 při utkání, jehož 

se zúčastnilo družstvo Klubu, že (ii) jednání příznivců družstva Klubu dle závěru Předsedy 

Disciplinární komise ELH naplnilo znaky, pro které bylo způsobilé ohrozit dobré jméno ELH 

nebo její zájmy ve společnosti, byť s přihlédnutím k nižší četnosti tohoto jednání, a dále 

vzhledem k tomu, že (iii) vhozenými předměty na hrací plochu došlo k zasažení účastníka 

utkání, jmenovitě hlavního rozhodčího utkání p. René Hradila, rozhodl Předseda Disciplinární 

komise ELH, že se v souladu s § 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH Klubu ukládá 

finanční pokuta ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 

Finanční pokutu je Klub povinen uhradit na základě přiložené faktury na účet č. 

253783461/0300, a to nejpozději do 05.02.2018. 

 

P o u č e n í : 
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Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 11 odst. 6. Disciplinárního řádu ELH podat 

odpor, a to do tří dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. V případě podání odporu rozhodne 

o činu Disciplinární komise ELH jako celek při jednání, a to dle pravidel uvedených 

v Disciplinárním řádu ELH a platných pro „nezkrácené“ disciplinární řízení. Podání odporu nemá 

odkladný účinek. 

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

zaplacen ve lhůtě k podání odporu, Disciplinární komise ELH odpor odmítne. 

 

Karel Holý 

Předseda Disciplinární komise ELH 


