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SC Kolín 
Brankovická 1289 
280 02 Kolín V 
 
 
V Praze dne 5. 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, Mgr. Martin 
Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 3. 10. 2018 
zabývala situacemi z průběhu utkání II. ligy ČR č. 2305 hraného mezi družstvem klubu 
SC Kolín, se sídlem Brankovická 1289, 280 02 Kolín V, reg. č. ČSLH 20401 (dále jen 
„Klub“), a družstvem klubu HC Stadion Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013 (dále jen „Klub“) 
dne 12. 9. 2018 v Kolíně (dále jen „Utkání“), které byly popsány rozhodčím Utkání p. 
Patrikem Vokřálem 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 2. písm. a) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále také jen jako „SDŘ“) se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 316 písm. a) 
SDŘ a dále za porušení povinnosti stanovené čl. 316 písm. k) SDŘ ukládá v souladu 
s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun 
českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR bylo zjištěno, že v Utkání došlo k projevům 
nesportovního chování příznivci družstev obou zúčastněných klubů, přičemž tato 
skutečnost byla rozhodčím Utkání p. Patrikem Vokřálem uvedena v poznámkách 
k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „V čase 41:42 byla v sektoru hostí 
použita pyrotechnika. Před zahájením třetí třetiny byla odcizena vlajka domácími 
fanoušky ze sektoru hostí. Hostující fanoušci vběhli do sektoru domácích a odcizili 
vlajku domácích. Poté hostující sektor používal pyrotechniku (asi bengálské ohně a 
petardy).“ Tato skutečnost byla současně potvrzena zvláštní zprávou delegáta Utkání 
p. Jana Čížka, který nad rámec uvedeného popsal posloupnost událostí tak, že nejprve 
došlo k odcizení vlajky příznivců družstva klubu Stadion Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, 
příznivci družstva Klubu, přičemž následně příznivci družstva Stadion Vrchlabí, reg. č. 
ČSLH 61013 vešli do sektoru vyhrazeného pro příznivce družstva Klubu, kde též zcizili 
vlajku. Na základě těchto skutečností delegát Utkání popsal, že hlavní rozhodčí 
upozornil hlavního pořadatele, aby došlo k zajištění pořádku, přičemž nato dorazila do 
vnitřního areálu zimního stadionu Policie České republiky a pořádek zajistila. 



Současně delegát Utkání p. Jan Čížek ve svém sdělení konstatoval, že dle jeho názoru 
nebyla dostatečně zajištěna pořadatelská služba před oběma sektory. 
 

Za účelem náležitého objasnění všech okolností ve věci výše uvedené byl pořádající 
Klub dne 18. 9. 2018 prostřednictvím zprávy elektronické pošty požádán o podání 
zprávy ve věci shora popsané, primárně zejména ohledně použití pyrotechniky 
příznivci družstva klubu Stadion Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, na zimním stadionu 
v Kolíně, dále byl Klub požádán o doložení jakýchkoliv záběrů mapujících použití této 
pyrotechniky a následný zásah pořadatelské služby. 
 
Klub úvodem svého sdělení ze dne 20. 9. 2018 vyjádřil lítost nad tím, že k incidentu 
mezi příznivci družstev obou zúčastněných klubů vůbec došlo, a to zejména s ohledem 
na tvrzené dobré vztahy mezi příznivci družstev obou klubů. Ve věci konkrétního 
vyložení událostí Klub sdělil, že došlo ke zkratu několika jednotlivců, kteří bezdůvodně 
před začátkem třetí třetiny vběhli v kuklách pod tribunu, na které stáli příznivci družstva 
klubu Stadion Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, a strhli jejich vlajku s nápisem 
„VRCHLABÍ“, načež utekli do sektoru vyhrazeného pro příznivce družstva Klubu. V té 
době se pořadatelská služba pokusila zabránit příznivcům družstva klubu Stadion 
Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, aby se v odvetě přesunuli do sektoru vyhrazeného pro 
příznivce družstva Klubu, leč, dle tvrzení Klubu, díky početní převaze příznivci družstva 
klubu Stadion Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, zátaras pořadatelské služby překonali a 
pronikli do zmíněného sektoru. Následně došlo k drobné potyčce, při níž příznivci 
družstva klubu Stadion Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, odcizili vlajku se znakem Klubu, 
a kdy byl jeden z příznivců družstva klubu Stadion Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013, 
drobně zraněn, ošetřen přítomným lékařem, načež dorazil vůz zdravotnické záchranné 
služby a též Policie České republiky. Dle závěrečného sdělení Klubu byla pak během 
třetí třetiny v sektoru vyhrazeném pro příznivce družstva klubu Stadion Vrchlabí, reg. 
č. ČSLH 61013, použita pyrotechnika, ale k dalším šarvátkám, či problémům již 
nedošlo. Po skončení Utkání navíc došlo mezi oběma skupinami příznivců k výměně 
odcizených vlajek. 
 
DK ČSLH vzala shora popsané vyjádření Klubu na vědomí s tím, že po provedeném 
dokazování videozáznamem průběhu konfliktu shledala dílčí provinění v činnosti 
pořadatelské služby. Dle DK ČSLH, nebylo-li Utkání z hlediska možných projevů 
nesportovního jednání Klubem vyhodnoceno jako rizikové, mohl počet členů přítomné 
pořadatelské služby odpovídat standardům, které jsou obvyklá při utkáních 
pořádaných v rámci II. ligy ČR Klubem. V dané situaci tak nelze úplným způsobem 
přičíst vinu Klubu z hlediska toho, že se k sobě přiblížily obě skupiny příznivců 
zúčastněných klubů. Z dostupných záběrů však DK ČSLH nemá za to, že by 
pořadatelská služba adekvátním způsobem v dané situaci zakročila, snažila se od 
sebe jakýmkoliv způsobem obě skupiny příznivců oddělit, dle DK ČSLH spíše pasivně 
vyčkávala, až konflikt ukončí samotní příznivci družstev obou zúčastněných klubů 
vzájemným oddělením se. Tím nelze konstatovat, že by pořadatelská služba splnila 
povinnost Klubu uloženou příslušným čl. 316 písm. a) SDŘ, tedy, že pořadatelská 
služba je povinna zajistit pořádek na stadion a bezpečnost účastníků utkání. Zarážející 
je postup členů pořadatelské služby též po ukončení konfliktu, kdy pořadatelská služba 
zcela rezignovala na to, aby se jakýmkoliv způsobem pokusila zajistit původce potyčky, 
kteří však byli hladce identifikovatelní s ohledem na skutečnost, že byli zahaleni 
kuklami. Na tomto místě nelze než připomenout, že tyto osoby se přímo dopustili 
porušení § 7 odst. 4. zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, jímž je 



stanoveno, že „účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem 
ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci“. Oproti tomu je z dostupných záběrů 
patrné, že určití členové pořadatelské služby s těmito původci konfliktu, který byl 
započat shora popsaným zcizením vlajky s nápisem „VRCHLABÍ“, čile diskutují bez 
jakékoliv snahy o jejich zajištění a předání Policii České republiky. V té souvislosti DK 
ČSLH uvádí, že rovněž Klub se ve svém sdělení touto otázkou nikterak nezabýval a 
nelze tak než shrnout, že viníci konfliktu přímo v Utkání zajištěni nebyli. Na tomto 
základě dospěla DK ČSLH k závěru, že pořadatelskou službou nebyla splněna 
povinnost Klubu uložená čl. 316 písm. k) SDŘ, tedy že je povinností pořadatelské 
služby zjistit jména výtržníků a ohlásit je rozhodčím, policii, případně přivolat policii. 
 
Z výše uvedených důvodů dospěla DK ČSLH rozhodla, že popsaným jednáním došlo 
k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B bodu 2. 
písm. a) SDŘ, a to konkrétně nesplněním povinností stanovených čl. 316 písm. a) SDŘ 
a čl. 316 písm. k) SDŘ, na základě čehož DK ČSLH s přihlédnutím k polehčující 
okolnosti, že Klub po dobu řešení případu aktivně spolupracoval a doložil veškeré 
podklady, které výrazně napomohly objasnění případu, rozhodla tak, že se Klubu za 
porušení povinnosti stanovené čl. 316 písm. a) SDŘ a čl. 316 písm. k) SDŘ ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých). 
 
Finanční pokutu a 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 5. 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 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 


