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LHK Jestřábi Prostějov 
U Stadionu 4452 
796 01 Prostějov 
 
 

V Praze dne 15. 10. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler a Mgr. Martin 
Loukota (dále jen „DK ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 15. 10. 2018 
zabývala na základě podnětu podaného klubem Stadion Litoměřice, reg. č. ČSLH 
50606, v souladu s čl. 13 písm. h) všeobecných ustanovení pro soutěže řízené 
Českým svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu soutěží 2018-2019 jednáním hráče 
družstva klubu LHK Jestřábi Prostějov, se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, 
reg. č. ČSLH 70917 (dále jen „Klub“) Ondřeje Mikliše, reg. č. 0834591996 (dále jen 
„Hráč“), kterého se Hráč dopustil v utkání I. ligy ČR č. 1087 hraném dne 13. 10. 2018 
v Litoměřicích mezi družstvem klubu Stadion Litoměřice, reg. č. ČSLH 50606, a mezi 
družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se svým jednáním v čase Utkání 35:46, za které mu byl rozhodčími Utkání v čase 
35:50 uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Zásah do hlavy 
nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2018-2022 (dále jen „Pravidla“), dopustil 
disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) soutěžního a 
disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“), za což se mu 
v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) SDŘ 
ukládá trest zastavení činnosti na dobu od 15. 10. 2018 do 21. 10. 2018 včetně. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
DK ČSLH obdržela podnět podaný klubem Stadion Litoměřice, reg. č. ČSLH 50606, 
v souladu s čl. 13 písm. h) všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým 
svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu soutěží 2018-2019 ve věci jednání Hráče 
v Utkání, přičemž tato žádost splňovala veškeré stanovené náležitosti a též byla 
podložena videozáznamem předmětné situace. Zkoumáním zápisu o Utkání shledala 
DK ČSLH, že Hráči byl za toto jednání uložen v čase 35:50 větší trest na 5 minut + 
osobní trest do konce utkání za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 Pravidel s tím, 
že napadený protihráč Jakub Pour (dále jen „Protihráč“) zákrokem utrpěl poranění 
hlavy, přičemž z tohoto uvedeného důvodu dle údajů obsažených v zápise o Utkání 
nedokončil předmětné Utkání. 
 



Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace DK ČSLH shledala, že 
Hráč vedl svůj zákrok na Protihráče, který byl v držení puku a byl tak v dané situaci 
považován za hráče, kterého je přípustné atakovat. Na straně druhé nelze nezmínit 
skutečnost, že Protihráč byl napaden Hráčem v situaci, kdy přebíral volný puk, a to ze 
směru, který byl v danou situaci zcela mimo Protihráčův zorný úhel, přičemž Hráč 
navíc svůj zákrok provedl z pozice tzv. třetího hráče v souboji, kdy Protihráč věnoval 
pozornost zejména tomu, aby kryl puk před napadajícím hráčem družstva klubu LHK 
Jestřábi Prostějov, reg. č. ČSLH 70917, č. 90 Lukášem Žálčíkem a již bez ohledu na 
přitěžující okolnost, že zákrok byl veden mimo Protihráčův zorný úhel, měl tudíž 
sníženou možnost se zákroku bránit či se na něj adekvátním způsobem připravit. Hráč 
rovněž v předmětné situaci nejevil jakoukoliv snahu hrát puk, svou snahu omezil na 
fyzický střet s Hráčem, proti němuž se v koncové fázi vedení zákroku napřímil a 
nasměroval tak svůj úder ramenem zřetelně přímo na oblast hlavy Protihráče. 
 
Z uvedených důvodů DK ČSLH dospěla v projednávaném případě k závěru, že se 
Hráč shora popsaným jednáním dopustil disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části 
A bodu 5. písm. d) SDŘ, za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu 
Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. d) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti na dobu od 
15. 10. 2018 do 21. 10. 2018 včetně. 
 
Poplatek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za disciplinární 
projednání je Klub povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, 
do 15. 11. 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. 
 
 
 
 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda DK ČSLH 
 
Cc. Stadion Litoměřice, reg. č. ČSLH 50606 


