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LHK Jestřábi Prostějov 

U Stadionu 4452 
796 01 Prostějov 

 

 V Praze dne 14. 1. 2020 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Josef Řezníček, 

Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) na svém jednání dne 

14. 1. 2020 rozhodla ve věci jednání funkcionáře klub LHK Jestřábi Prostějov, se sídlem U Stadionu 

4452, 796 01 Prostějov, reg. č. ČSLH 70917 (dále jen „Klub“), PaedDr. Jaroslava Luňáka, nar. 4. 10. 

1960 (dále jen „Funkcionář“), kterého se Funkcionář dopustil v utkání Chance ligy č. 1388 mezi 

družstvem Klubu a družstvem HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, hraném dne 8. 1. 2020 

v Prostějově (dále jen „Utkání“), a rozhodla 

 

t a k t o : 

 

Funkcionář se svým jednáním po skončení Utkání, které bylo rozhodčími Utkání uvedeno v poznámkách 

k utkání zápisu o Utkání, dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 4. písm. b) 

Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z. s. (dále jen „SDŘ“), za což se mu 

v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ ukládá finanční pokuta ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun 

českých).  

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Kontrolou zápisů o utkání Chance ligy bylo zjištěno, že po skončení Utkání došlo Funkcionářem ke 

slovnímu napadení rozhodčích Utkání, které bylo popsáno hlavními rozhodčími Utkání p. Michalem 

Dědkem a p. Filipem Vrbou v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následovně: „Po konci utkání při 

odchodu do šaten čekal p. Luňák na hlavní rozhodčí a obořil se na ně slovy: To jste to dneska zkurvili.“ 

 

Ve věci uvedené DK ČSLH shledala, že Funkcionář sice není u ČSLH registrován ať už jako funkcionář, 

nebo jako jakákoliv jiná osoba činná v ledním hokeji, ani v návaznosti na uvedené nemohl být uveden 

v zápisu o Utkání, současně je však nepochybné, že Funkcionář je jediným jednatelem společnosti LHK 

Jestřábi Prostějov A - team s.r.o., se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, IČ: 28931181 (dále jen 

„Společnost“), s výlučným právem jednat za Společnost, přičemž Společnost je na základě prohlášení 

podaného Českému svazu ledního hokeje z.s. v souladu s čl. 204 odst. 3. SDŘ dne 29. 5. 2019 spolu 

s přihláškou Klubu do soutěže I. liga ČR, subjektem, který provozuje lední hokej v soutěži I. liga ČR pod 



 

registračním číslem ČSLH 70917 a názvem LHK Jestřábi Prostějov. Z uvedeného dle DK ČSLH plyne, 

že je v daném místě na jednání Funkcionáře nahlížet nikoliv ve smyslu čl. 316 písm. a) SDŘ, tedy že 

by v daném případě došlo k selhání pořadatelské služby při zajištění pořádku při organizaci Utkání, 

nýbrž jako na jednání jednotlivce zastupujícího Klub, na něhož se bez jakékoliv pochybnosti vztahují 

jednotlivá ustanovení SDŘ včetně ustanovení sankčních za naplnění skutkové podstaty některého 

z disciplinárních provinění uvedených v příloze č. 2 části A SDŘ. 

 

Na základě těchto uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že popsaným jednáním 

Funkcionáře došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 

4 písm. b) SDŘ, za což se Funkcionáři v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ ukládá finanční pokutu ve výši 

3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). 

 

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. 2. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii 

dokladu o zaplacení ČSLH, a to e-mailem na adresu musilova@czehockey.cz. 

 

Finanční pokutu je Funkcionář povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do  

15. 2. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení ČSLH, a to e-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 


