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KOMETA GROUP, a.s. 

Křídlovická 34 
603 00 Brno 
 

V Praze dne 30.01.2018 
 

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. c) Disciplinárního řádu ELH situacemi 

z utkání extraligy ledního hokeje (dále také jen jako „ELH“) č. 297 mezi družstvem klubu HC 

Kometa Group, o.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, reg. č. ČSLH 70202 (dále také jen 

jako „Klub“) a družstvem klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, hraného dne 

26.01.2018, a rozhodl takto: 

Ve věci shora popsané se rozhodnutím Předsedy Disciplinární komise ELH Klubu za 

Nesportovní chování příznivců klubu dle § 44 písm. a) Disciplinárního řádu ELH ukládá 

v souladu s § 21 odst. 1. písm. h) Disciplinárního řádu ELH trest odehrání utkání bez 

přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání ELH, přičemž se stanovuje, že trest uložený 

v souladu s § 21 odst. 1. písm. h) Disciplinárního řádu ELH se vztahuje na odehrání utkání bez 

přítomnosti diváků v určité části stadionu, konkrétně na celé tribuně „E“. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Provedenou kontrolou videozáznamu utkání ELH č. 297 mezi družstvem Klubu a družstvem 

klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, hraného dne 26.01.2018 bylo shledáno, že 

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

resp. pohoršujícího, resp. urážlivého pokřiku vůči rozhodčím utkání, vůči družstvu klubu Aukro 

Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, a vůči hráči družstva klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 

70501, č. 89 Jakubu Ferencovi, a to jak následuje: 

- čas 16:57 - opakovaný pokřik „Zašlapte do ledu ty píče“ v průběhu potyčky mezi hráči 

družstev zúčastněných klubů před trestnými lavicemi; 
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- čas 24:45 - opakovaný pokřik „Hajzle“, patrně v reakci na odpískaný ofsajd družstvu 

Klubu; 

- čas 26:23 - opakovaný pokřik „Zašlapte do ledu ty píče“, opakovaný pokřik „Zkurvený 

ševci“ a opakovaný pokřik „Já su kokot, já su rozhodčí“ v přerušené hře při protestech 

hráčů družstva klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, proti rozhodnutí rozhodčích 

utkání o přerušení hry pro nastřelení hráče družstva Klubu č. 24 Michala Gulašiho pukem 

při přesilové hře družstva klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501; 

- čas 26:31 - opakovaný pokřik „Já su kokot, já su rozhodčí“ v průběhu hry bez 

identifikovatelné příčiny, pokud tuto nelze spatřit v situaci z času utkání 26:23, kdy se 

proti skandovanému opakovanému pokřiku „Já su kokot, já su rozhodčí“ příznivci 

družstva Klubu snažila zasáhnout režie multifunkční kostky zesílením reprodukované 

hudby; 

- čas 27:14 - opakovaný pokřik „Zašlapte do ledu ty píče“ po skončení potyčky mezi 

hráčem družstva Klubu č. 71 Tomášem Malcem a hráčem družstva klubu Aukro Berani 

Zlín, reg. č. ČSLH 70501, č. 25 Pavlem Kubišem; 

- čas 44:25 - opakovaný pokřik „Hajzle“, patrně v reakci na uložený menší trest dle čl. 

150 pravidel ledního hokeje 2014-2018 hráči družstva Klubu č. 5 Tomáši Vondráčkovi za 

zákrok na hráče družstva klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, č. 17 Ralfse 

Freibergse; 

- čas 45:55 - opakovaný pokřik „Zašlapte do ledu ty píče“ a opakovaný pokřik „Ferenc je 

píča“, patrně v reakci na zákrok hráče družstva klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 

70501, č. 89 Jakuba Ference na hráče družstva Klubu č. 12 Leoše Čermáka, za který byl 

hráči družstva klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 70501, č. 89 Jakubu Ferencovi 

uložen trest dle čl. 122 pravidel ledního hokeje 2014-2018. 

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. Provedeným dokazováním videozáznamem předmětného 

utkání ELH č. 297 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu Aukro Berani Zlín, reg. č. ČSLH 

70501, bylo shledáno jako zcela nepochybné, že shora uvedené hanlivé pokřiky byly počaty ve 

všech jednotlivých případech blíže nezjišťovanými osobami situovanými v prostoru tribuny „E“, 

jak byl tento označen v plánku hlediště Haly Rondo na adrese webové stránky http://www.hc-

kometa.cz/zobraz.asp?t=hala-tribuny ke dni vydání tohoto rozhodnutí. Tato skutečnost byla 
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přitom potvrzena i svědectvím člena řídícího orgánu soutěže, jmenovitě manažerem ELH p. 

Antonínem Vansou, jenž v daném případě z pověření řídícího orgánu vykonával dozorovou 

činnost plnění podmínek stanovených rozhodnutím Předsedy Disciplinární komise ELH ze dne 

05.01.2018, kterým byl Klubu uložen mj. v souladu s § 21 odst. 1. písm. h) Disciplinárního 

řádu ELH trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků na 1 soutěžní utkání ELH s podmíněným 

odkladem na zkušební dobu jednoho měsíce. 

Vzhledem k tomu, že (i) 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, zvláště při četnosti, s níž se tohoto nesportovního jednání příznivci družstva 

Klubu dopustili, dále vzhledem k tomu, že (ii) shora popsané provinění je osmým 

projednávaným případem ve smyslu § 44 písm. a) Disciplinárního řádu ELH v této sezóně při 

utkání, v němž hrálo družstvo Klubu, přičemž v předcházejících případech byla Klubu za stejný 

druh provinění rozhodnutím Předsedy Disciplinární komise ELH dne 27.09.2017 v souladu s § 

21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH uložena finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč, dne 

24.10.2017 byla Klubu uložena v souladu s § 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH 

finanční pokuta ve výši 10.000,-Kč, dne 09.11.2017 byla Klubu uložena rozhodnutím 

Disciplinární komise ELH v souladu s § 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH finanční 

pokuta ve výši 30.000,-Kč a zároveň v souladu s § 21 odst. 1. písm. h) Disciplinárního řádu 

ELH trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků na 1 soutěžní utkání ELH s podmíněným 

odkladem na zkušební dobu jednoho měsíce, dále dne 27.12.2017 byla Klubu uložena 

v souladu s § 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč, 

dne 28.12.2017 byla Klubu uložena v souladu s § 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH 

finanční pokuta ve výši 10.000,-Kč, dne 03.01.2018 byla Klubu uložena v souladu s § 21 odst. 

1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč, a dále dne 05.01.2018 

byla Klubu v souladu s § 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH uložena finanční pokuta 

ve výši 20.000,-Kč a zároveň v souladu s § 21 odst. 1. písm. h) Disciplinárního řádu ELH trest 

odehrání utkání bez přítomnosti diváků na 1 soutěžní utkání ELH s podmíněným odkladem na 

zkušební dobu jednoho měsíce, a dále vzhledem k tomu, že (iii) ustanovením § 23 odst. 2. 

Disciplinárního řádu ELH je stanoveno, že dojde-li během zkušební doby ke spáchání přestupku 

téže osoby, bude původní trest vykonatelný s konečným rozhodnutím o tomto novém 

přestupku, se v souladu s § 21 odst. 1. písm. h) Disciplinárního řádu ELH trest odehrání utkání 

bez přítomnosti diváků na jedno soutěžní utkání ELH, konkrétně na utkání ELH č. 324 mezi 

družstvem Klubu a družstvem klubu HC DYNAMO PARDUBICE, reg. č. ČSLH 60602, které se 

dle rozpisu ELH uskuteční dne 04.02.2018, přičemž se stanovuje, že trest uložený v souladu s 
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§ 21 odst. 1. písm. h) Disciplinárního řádu ELH se vztahuje na odehrání utkání bez přítomnosti 

diváků v určité části stadionu, konkrétně na celé tribuně „E“. 

 

P o u č e n í : 

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 


