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HC AZ Havířov 2010 
Těšínská 1296/2a 
736 01 Havířov - Podlesí 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Mgr. 
Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír Šindler a Antonín 
Vansa (dále také jen jako „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 13. 12. 2017 zabývala 
situací z průběhu utkání WSM ligy č. 1205 mezi družstvem klubu LHK Jestřábi Prostějov, 
reg. č. ČSLH 70917, a družstvem klubu HC AZ Havířov 2010, se sídlem Těšínská 1296/2a, 
736 01 Havířov - Podlesí, reg. č. ČSLH 80608 (dále také jen jako „Klub“), hraném dne 
09. 12. 2017 v Prostějově (dále také jen jako „Utkání“), která byla popsána rozhodčími 
Utkání p. Michalem Dědkem a p. Jakubem Koziolem v poznámkách k utkání zápisu o 
Utkání, a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 
1. písm. c) 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. b) SDŘ a 
dále povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. e) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) 
SDŘ finanční pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání WSM ligy bylo zjištěno, že v Utkání došlo příznivci družstva 
Klubu k použití pyrotechniky v průběhu konání Utkání, přičemž tato skutečnost byla 
rozhodčími Utkání p. Michalem Dědkem a p. Jakubem Koziolem uvedena v poznámkách 
k utkání zápisu o Utkání následovně: „V čase 50:39 bylo přerušeno utkání na 20 minut 
z důvodu házení pyrotechniky ze sektoru hostí na ledovou plochu. Před opětovným 
pokračováním hry byla znovu ze sektoru hostí vhozena pyrotechnika na ledovou plochu. 
Byli vyzváni pořadatelé, aby situaci v kotli hostí uklidnili. Pořadateli byla zavolána policie 
ČR a ta vyvedla všechny fanoušky hostí ze zimního stadionu.“ 
 
Za účelem náležitého objasnění všech okolností ve věci výše uvedené byl pořádající klub 
LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, dne 09. 12. 2017 prostřednictvím zprávy 
elektronické pošty požádán o podání zprávy ve věci použití pyrotechniky příznivci družstva 
Klubu na zimním stadionu v Prostějově, například jaká byla před Utkáním přijata 
bezpečnostní opatření, zda je klubu LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, známo, 



 

Český svaz ledního hokeje z.s. 
 Harfa Office Park  
 Českomoravská 2420/15 Tel.: +420 211 158 000 
 190 00 Praha 9  Fax: +420 211 158 031 
 e-mail: office@czehockey.cz www.cslh.cz 

 

jaký druh pyrotechniky byl příznivci družstva Klubu užit, dále byl požádán o doložení 
jakýchkoliv záběrů mapujících použití této pyrotechniky a následný zásah pořadatelské 
služby, resp. pořádkové jednotky Policie České republiky. 
 
Klub LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, se k žádosti plně odkázal na vyjádření 
Bezpečnostní agentury ELSI-NERO s.r.o., IČ: 01445006 (dále také jen jako „Pořadatelská 
služba“), která je klubem LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, zajištěna k udržení 
pořádku při domácích utkáních družstva klubu LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, 
jmenovitě pak jejího jednatele p. Matěje Lakomého, který ve své zprávě doručené DK 
ČSLH prostřednictvím zprávy elektronické pošty dne 11. 12. 2017 uvedl, že před Utkáním 
proběhly standardní prohlídky osob vstupujících do vnitřního areálu zimního stadionu 
v Prostějově, přičemž při této kontrole byly odhaleny dvě petardy o rozměru cca 5 cm. 
Závadné jednání příznivců družstva Klubu počalo zhruba v padesáté minutě Utkání, kdy 
tito zapálili blikající dýmovnice a následně jimi došlo k užití dvou kusů petard. Další 
petarda byla příznivci družstva Klubu vhozena na hrací plochu. načež rozhodčí Utkání byli 
nuceni přerušit hru. Při pokusu o opětovné zahájení hry příznivci družstva Klubu opětovně 
vhodili na hrací plochu petardu. Následně na výzvu generálního manažera klubu LHK 
Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, PaeDr. Jaroslava Luňáka byla požádána o zásah 
Policie České republiky, která zhruba během deseti minut za asistence Pořadatelské služby 
vyklidila sektor vyhrazený pro příznivce družstva Klubu. Z podané zprávy dále vyplynulo 
přesvědčení, že do vnitřního areálu zimního stadionu vnesená pyrotechnika nešla 
v žádném případě odhalit a pořadatelská služba nemá takovou pravomoc, aby prováděla 
důkladnější prohlídky osob vstupujících do areálu zimního stadionu, zejména pokud by tyto 
zasahovaly do nejužšího soukromí návštěvníků Utkání. 
 
DK ČSLH vzala shora popsané vyjádření Pořadatelské služby na vědomí s tím, že po 
provedeném dokazování videozáznamem průběhu třetí třetiny Utkání potvrdila pravdivost 
tvrzení uvedených v tomto sdělení. Je nepochybné, že příznivci družstva Klubu, tedy osoby 
projevující svým jednáním, oděvem, či jeho doplňky sounáležitost s Klubem, použili ve 
vnitřním areálu zimního stadionu pyrotechniku, konkrétně typ pyrotechniky s kouřovým 
efektem, dále se dopustili odpálení čtyř kusů petard, z nichž dvě byly prokazatelně 
vhozeny na hrací plochu, jedna dokonce do bezprostřední blízkosti hráčů připravujících se 
na zahájení hry. Klub LHK Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, přitom předtím 
prostřednictvím místního rozhlasu vyzýval přítomné diváky, aby se zdrželi používání 
pyrotechniky, dle DK ČSLH pak nebylo v silách Pořadatelské služby, aby sama provedla 
zásah v sektoru příznivců družstva Klubu, kteří se tohoto závadného jednání navzdory 
rozhlasové výzvě nadále dopouštěli, za účelem obnovení pokojného stavu, či dokonce za 
účelem úplného vyklizení tohoto sektoru, ani takový výkon činnosti pořadatelské služby 
nelze dle DK ČSLH s přihlédnutím k počtu příznivců družstva Klubu v daném případě po 
Pořadatelské službě spravedlivě požadovat. Spolupráce pořádajícího klubu LHK Jestřábi 
Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, s Policií České republiky ve smyslu ust. § 7a odst. 2. 
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, tak dle DK ČSLH byla jediným východiskem, 
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jak zajistit pořádek na zimním stadionu a bezpečnost účastníků Utkání. Zákrok Policie 
České republiky přitom proběhl bez jakéhokoliv užití donucovacích prostředků. DK ČSLH 
nemá v uvedeném případě pochybnosti o tom, že  
 
Z výše uvedených důvodů dospěla DK ČSLH k závěru, že popsaným jednáním příznivců 
družstva Klubu došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 
části B bodu 1. písm. c) SDŘ, přičemž 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, a dále dle čl. 312 odst. 3. písm. e) SDŘ byl Klub 
povinen zajistit, aby se jeho příznivci na stadionu, na kterém se Utkání hrálo, nedopustili 
vhazování předmětů na ledovou plochu. Na základě těchto skutečností DK ČSLH rozhodla 
v projednávaném případě tak, že se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 
3. písm. b) SDŘ a dále čl. 312 odst. 3. písm. e) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) 
SDŘ finanční pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet 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 13. 01. 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 13. 12. 2017 
 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda DK ČSLH 


