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Valašský hokejový klub 
Na Lapači 394 
755 01 Vsetín - Rokytnice 
 
 

V Praze dne 14. 2. 2019 
 
 
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 14. 2. 2019 
zabývala žádostí trenéra Juraje Juríka, nar. 21. 7. 1968 (dále jen „Trenér“), o prominutí 
zbytku trestu uloženého Trenérovi rozhodnutím DK ČSLH ze dne 12. 9. 2018, a 
rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Trenérovi byl rozhodnutím DK ČSLH ze dne 12. 9. 2018 v souladu s čl. 502 písm. c) 
soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) 
uložen trest zastavení činnosti v délce trvání devíti měsíců, tj. konkrétně na dobu od 
12. 9. 2018 do 12. 6. 2019 vč., ve všech soutěžích řízených Českým svazem ledního 
hokeje z.s., a to za jednání, kterým došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního 
provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu 9. SDŘ, a jehož se Trenér dopustil v utkání DHL 
extraligy juniorů č. 3184 hraném dne 9. 9. 2018 v Přerově mezi družstvem klubu HC 
ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, a družstvem klubu Valašský hokejový klub, reg. č. 
ČSLH 81008 (dále jen „Utkání“). 
 
Po prověření žádosti Trenérem podané DK ČSLH dne 28. 1. 2019 shledala DK ČSLH, 
že tato splňuje náležitosti stanovené čl. 526 SDŘ, tj. že byla podána po uplynutí 
poloviny trestu, a byla podána osobou k tomu oprávněnou, v daném případě 
potrestaným jednotlivcem, tedy Trenérem. 
 
V projednávaném případě DK ČSLH konstatovala, že jí nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by nebyly zohledněny již v rozhodnutí DK ČSLH ze dne 12. 9. 2018, 
ani Trenér sám ve své žádosti o prominutí zbytku trestu žádné takové nové skutečnosti 
neuvedl. Dle DK ČSLH je na místě připomenout, že jednání Trenéra bylo označeno 
jako zcela flagrantní a zvláště zavrženíhodné porušení pravidel fair play spočívající 
v nabádání svých hráčů k tomu, aby úmyslným způsobem ovlivnili výsledek Utkání, 
přičemž Trenér za dění na hrací ploše nesl odpovědnost z titulu povinnosti jemu 
uložené příslušným čl. 323 písm. c) SDŘ. Dle DK ČSLH byl též Trenér povinen 
vystupovat tím způsobem, aby byl morální autoritou pro své svěřence, což mj. plyne i 
z povinnosti, kterou trenérům ukládá čl. 323 písm. d) SDŘ, tedy dodržovat pravidla 
stanovená v Etickém kodexu sportovního trenéra vydaného Unií profesionálních 



trenérů Českého olympijského výboru v platném znění, přičemž dle DK ČSLH je na 
místě uvést zejména ustanovení tohoto Etického kodexu ve znění, že „trenér pomáhá 
sportovcům a týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich 
sportovním i osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play.“ 
 
Z uvedených důvodů DK ČSLH v projednávaném případě rozhodla tak, že nemá za 
to, že pominuly důvody pro způsob výkonu rozhodnutí ze dne 12. 9. 2018 a že nelze 
při absenci jakýchkoliv nových skutečností či jiných polehčujících okolností, které by 
bylo možné zohlednit, účelu trestu dosáhnout trestem nižším, než jak byl tento 
stanoven rozhodnutím DK ČSLH ze dne 12. 9. 2018. Žádosti Trenéra o změnu 
zbývající části trestu na trest podmíněný se tudíž nevyhovuje. 
 
 

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 


