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LHK Jestřábi Prostějov 

U Stadionu 4452 
796 01 Prostějov 
 
 
V Praze dne 4. 11. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota, Mgr. 
Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 
4. 11. 2019 zabývala nepředložením trenérského průkazu trenérem družstva klubu 
LHK Jestřábi Prostějov, se sídlem u Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, reg. č. ČSLH 
70917 (dále jen „Klub“), p. Ladislavem Lubinou, reg. č. 0051561967 (dále jen „Trenér“) 
před utkáním hraným v Prostějově dne 26. 10. 2019 mezi družstvem Klubu a 
družstvem klubu HC RT Torax Poruba 2011, reg. č. ČSLH 80710, a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Trenér se nepředložením svého trenérského průkazu rozhodčím Utkáním před 
začátkem konání Utkání dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 
8. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jen 
jako „SDŘ“), za což se mu v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 
části A bodu 8. SDŘ ukládá napomenutí.  
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Kontrolou zápisů o utkání Chance ligy hraných v období od 23. 10. 2019 do 
28. 10. 2019 bylo shledáno, že před začátkem Utkání nebyl rozhodčím Utkání 
předložen trenérský průkaz vystavený na jméno Trenéra, přičemž tuto skutečnost 
poznamenali rozhodčí Utkání p. Svatopluk Kopeček a p. Josef Barek v poznámkách 
k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „Trenér domácích Ladislav Lubina 
nepředložil trenérský průkaz. Ředitel p. Setíkovský schválil účast trenéra na střídačce po 
telefonické konzultaci.“ 
 
Z údajů obsažených v registračním systému provozovanému Českým svazem ledního 
hokeje z.s. (dále také jen jako „ČSLH“) na adrese webové stránky 
www.hokejovaregistrace.cz DK ČSLH shledala, že platnost trenérského průkazu 
Trenéra byla v rozhodné době konání Utkání vyznačena na dobu do 31. 12. 2023, 
z čehož bez jakékoliv pochybnosti plyne, že Trenér v době konání Utkání byl držitelem 
platného trenérského průkazu, a byl tak oprávněn k trenérské činnosti ve smyslu čl. 18 
všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH Rozpisu soutěží ČSLH 2019-2020 
a byl tedy rovněž oprávněn k vedení družstva Klubu v Utkání. 



 

 
Dle čl. 1.16. technických norem Chance ligy jsou kluby povinny předložit hlavním 
rozhodčím ke kontrole platné trenérské průkazy trenérů družstva klubu a dále platné 
funkcionářské průkazy dalších osob, které mají při příslušném utkání působit na 
hráčské lavici družstva klubu a které v příslušném utkání nevykonávají činnost trenéra 
nebo nejsou hráče v dresu ve smyslu pravidel ledního hokeje v platném znění. Tuto 
klubům uloženou povinnost má fakticky vykonat v souladu s čl. 324 písm. e) SDŘ 
vedoucí družstva klubu, předpokladem pro její splnění ovšem je, že trenér dostojí své 
povinnosti, jež je mu uložena čl. 323 písm. a) SDŘ, tedy že bude mít na utkání platný 
trenérský průkaz, a má-li rozhodčí příslušného utkání pochybnosti o totožnosti trenéra, 
předloží mu průkaz totožnosti. 
 
Na základě uvedených skutečností je tak dle DK ČSLH na místě shrnout, že 
nepředložení platného trenérského průkazu spadalo v posuzovaném případě 
výhradně k tíži Trenéra, který se dopustil porušení povinnosti jemu stanovené čl. 323 
písm. a) SDŘ, jak je uvedeno shora. 
 
Vzhledem k výše uvedenému a současně s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem, 
že (i) Trenér v době konání Utkání byl držitelem platného trenérského průkazu a byl 
tak oprávněn k trenérské činnosti ve smyslu čl. čl. 18 všeobecných ustanovení pro 
soutěže řízené ČSLH Rozpisu soutěží ČSLH 2019-2020, a byl tedy rovněž oprávněn 
k vedení družstva Klubu v Utkání, a dále, že (ii) v daném případě nejsou zohledňovány 
přitěžující okolnosti, kterých by se Trenér dopustil v uplynulých dvou letech, kterak je 
stanoveno ve smyslu čl. 519 odst. 1. SDŘ, a které by byly během této doby předmětem 
projednání DK ČSLH, rozhodla v projednávaném případě DK ČSLH tak, že se Trenér 
nepředložením svého trenérského průkazu rozhodčím Utkáním před začátkem konání 
Utkání dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 8. SDŘ, za což 
se mu v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části A bodu 8. SDŘ 
ukládá 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 4. 12. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení, 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 

 


