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HC Berounské Lvice 
Máchova 765 
266 01 Beroun 
 
 
V Praze dne 11. 2. 2019 
 
 
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 30. 1. 2019 zabývala předložením 
neplatného trenérského průkazu trenérkou družstva klubu HC Berounské Lvice, se 
sídlem Máchova 765, 266 01 Beroun, reg. č. ČSLH 20213 (dále jen „Klub“), Lucií 
Vaníčkovou, nar. 18. 6. 1972 (dále jen „Trenérka“), v utkání I. ligy žen A č. 5144 
hraném dne 20. 1. 2019 v Liberci mezi družstvem klubu Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 
50502, a družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 8. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen 
jako „SDŘ“) se Trenérce za porušení povinnosti stanovené čl. 323 písm. a) SDŘ 
ukládá v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutí. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání I. ligy žen A hraných v období od 17. 1. 2019 do 30. 1. 2019 
bylo zjištěno, že Trenérka se v Utkání podílela na vedení družstva Klubu, přičemž 
namátkovou kontrolou provedenou ředitelem soutěží ČSLH p. Antonínem Vansou bylo 
shledáno, že v daném Utkání neměla platný trenérský průkaz, který by ji opravňoval 
k vedení družstva Klubu v Utkání, a to konkrétně kontrolou údajů obsažených 
v registračním systému provozovaném Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále jen 
„ČSLH“) na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz Tímto DK ČSLH 
shledala, že platnost trenérského průkazu Trenérky byla v rozhodné době konání 
Utkání vyznačena na dobu do 31. 12. 2018, z čehož bez jakékoliv pochybnosti plyne, 
že Trenérce v době konání Utkání nebyl vystaven žádný trenérský průkaz opravňující 
jí k vedení družstva Klubu v Utkání. 
 
Je tak na místě shrnout, že Trenérka se dopustila porušení povinnosti jí stanovené čl. 
323 písm. a) SDŘ, který obecně ukládá každému trenérovi za povinnost mít na utkání 
platný trenérský průkaz, a má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti trenéra, předložit 
mu průkaz totožnosti. Lze současně doplnit, že ve smyslu ustanovení čl. 19 písm. b) 
všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH Rozpisu soutěží ČSLH 2018-2019 



se trenérovi bez platné trenérské licence trenérská činnosti v soutěžích řízených ČSLH 
nepovoluje. 
 
Při rozhodování o druhu a výši trestu DK ČSLH přihlédla k informaci manažera 
registračního oddělení ČSLH p. Pavla Smažila, jenž na vyžádání DK ČSLH vyčtením 
údajů uvedených v aplikaci treneri.cslh.cz, kde je zaznamenávána účast jednotlivých 
trenérů s přiznanou trenérskou licencí na doškolovacích seminářích dle čl. IV vnitřní 
směrnice ČSLH č. 97 ze dne 3. 4. 2018, sdělil, že Trenérka získala před uplynutím 
data platnosti trenérského průkazu 4 kreditní body, přičemž v souladu s čl. VI bodem 
7. písm. b) vnitřní směrnice ČSLH č. 97 ze dne 3. 4. 2018 vzniká trenérovi nárok na 
prodloužení platnosti trenérské licence typu “C+ mládež“ na čtyři roky, absolvoval-li 
v průběhu její platnosti doškolovací semináře v minimálním rozsahu 12 bodů a zaplatil-
li poplatek za prodloužení její platnosti. Navzdory skutečnosti, že doškolovací 
semináře ve stanoveném rozsahu Trenérka neabsolvovala, konstatoval metodik ČSLH 
p. Zdeněk Vojta, oprávněný ve smyslu čl. XV odst. 4. vnitřní směrnice ČSLH č. 97 ze 
dne 3. 4. 2018 učinit neodkladná rozhodnutí, která jinak podle této citované směrnice 
spadají do kompetence trenérsko-metodické komise ČSLH, že je na místě uložit 
Trenérce výjimku ze splnění jí předepsané povinnosti a rozhodl tak, že Trenérce vznikl 
nárok na prodloužení platnosti trenérské licence typu “C+ mládež“ na dobu do 31. 12. 
2020. 
 
Z tohoto důvodu DK ČSLH rozhodla, že provinění Trenérky nelze považovat za hrubé 
porušení stanovené povinnosti, ale je na místě na něj nahlížet jako na opomenutí 
prodloužení platnosti trenérské průkazu, které je dle DK ČSLH přípustné trestat 
nejnižší možnou formou trestu, který DK ČSLH umožňuje uložit platné znění SDŘ. 
 
Na základě těchto uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že shora 
popsaným proviněním Trenérky ve smyslu čl. 323 písm. a) SDŘ došlo k naplnění 
skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu 8. SDŘ, za 
což se Trenérce ukládá se zohledněním předcházejícím odstavcem popsané 
polehčující okolnosti v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutí. 
 
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 11. 3. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení finanční pokuty ČSLH, 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 


