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Valašský hokejový klub 
Na Lapači 394 
755 01 Vsetín - Rokytnice 
 
 
V Praze dne 27. 9. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota a Antonín Vansa 
(dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 26. 9. 2018 zabývala žádostí klubu 
Valašský hokejový klub, se sídlem Na Lapači 394, 755 01 Vsetín - Rokytnice, reg. č. 
ČSLH 81008 (dále jen „Klub“) o prominutí zbytku trestu uloženého hráči Davidu Vítkovi, 
reg. č. 0643351991 (dále jen „Hráč“) rozhodnutím DK ČSLH ze dne 4. 3. 2018 
změněným na základě přezkumu ve smyslu čl. 621 odst. 1. soutěžního a 
disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) výkonným 
výborem Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „VV ČSLH“) ze dne 5. 3. 2018, 
a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráči byl rozhodnutím DK ČSLH ze dne 4. 3. 2018 v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ 
uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na pět soutěžních utkání I. ligy ČR za 
jednání, kterým došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle 
Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) SDŘ, a jehož se Hráč dopustil proti protihráči 
Vladimíru Sičákovi v utkání I. ligy ČR č. 1409 hraném dne 3. 3. 2018 ve Vsetíně mezi 
družstvem Klubu a družstvem klubu HC Energie K. Vary, reg. č. ČSLH 40303 (dále jen 
„Utkání“). Následně dne 5. 3. 2018 si VV ČSLH vyžádal prezentaci zmíněného jednání, 
přičemž následně proběhla diskuse, z níž vyplynulo, že trest uložený Hráči 
rozhodnutím DK ČSLH se členům VV ČSLH vzhledem k povaze zákroku jeví jako 
nepřiměřeně nízký. S ohledem na tuto skutečnost VV ČSLH ve smyslu čl. 621 odst. 1. 
SĎR z vlastního rozhodnutí přezkoumal předmětné rozhodnutí DK ČSLH ze dne 
4. 3. 2018 a následně všemi přítomnými hlasy schválil rozhodnutí, že rozhodnutí DK 
ČSLH ze dne 4. 3. 2018 se mění tak, že se Hráči za disciplinární provinění popsané 
ve výroku rozhodnutí DK ČSLH ze dne 4. 3. 2018 ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) 
SDŘ a ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) SDŘ trest zastavení činnosti na 
dobu od 4. 3. 2018 do 31. 10. 2018 vč. 
 
Po prověření žádosti Klubem podané Českému svazu ledního hokeje z.s. dne 
18. 9. 2018 DK ČSLH shledala, že tato splňuje náležitosti stanovené čl. 526 odst. 1. 
SDŘ, tj. že byla podána po uplynutí poloviny trestu a byla podána subjektem k tomu 
oprávněným, v daném případě Klubem, přičemž DK ČSLH též shledala, že ve smyslu 
čl. 526 odst. 1. SDŘ je právě DK ČSLH navzdory skutečnosti, že VV ČSLH dne 5. 3. 



2018 rozhodnutí vydané DK ČSLH ze dne 4. 3. 2018 změnil trest ve výrokové části, 
disciplinárním orgánem, který trest uložil a může změnit část trestu na podmíněný. 
 
V projednávaném případě DK ČSLH konstatovala, že Hráč ke dni vydání tohoto 
rozhodnutí nemohl z důvodu uloženého disciplinárního trestu nastoupit již k devíti 
soutěžním utkáním I. ligy ČR, vzala též na vědomí skutečnost uvedenou Klubem v jeho 
žádosti ve smyslu, že Hráč svého zákroku ihned litoval, s postiženým hráčem družstva 
HC Energie K. Vary, reg. č. ČSLH 40303, Vladimírem Sičákem komunikoval a za 
způsobené zranění se mu omluvil. Vzhledem k povaze zákroku, kterou DK ČSLH ve 
svém rozhodnutí ze dne 4. 3. 2018 nevyhodnotila tak závažným způsobem jak tak 
učinil dne 5. 3. 2018 VV ČSLH, s přihlédnutím ke skutečnosti, že účelu trestu mohlo 
být částečně dosaženo značnou medializací případu, jíž bylo upozorněno na 
nebezpečnost jednání Hráče a lze tudíž předpokládat, že Hráč se v budoucnosti bude 
snažit obdobnému jednání v rámci své činnosti hráče ledního hokeje snažit vyhýbat, 
rozhodla DK ČSLH tak, že doba trvání trestu zastavení činnosti uloženého DK ČSLH 
dne 4. 3. 2018 změněná na základě přezkumu ve smyslu čl. 621 odst. 1. SDŘ VV 
ČSLH ze dne 5. 3. 2018 se mění na dobu do 30. 9. 2018. Zbývající část trestu 
zastavení činnosti v délce trvání 31 dnů (tj. od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018) se mění 
na trest podmíněný se zkušební dobou do 15. 12. 2018 vč. 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí DK ČSLH lze dle čl. 612 až 620 SDŘ podat odvolání 
k výkonnému výboru ČSLH. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů 
ode dne doručení nebo oznámení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda DK ČSLH 


