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HC Chrudim 
V Průhonech 183 
537 01 Chrudim 
 
 
V Praze dne 30. 1. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Josef Řezníček, Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Martin Loukota, Mgr. Pavel 
Smažil, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání 
dne 30. 1. 2020 zabývala neúčastí trenéra družstva klubu HC Chrudim, se sídlem 
V Průhonech 183, 53/7 01 Chrudim, reg. č. ČSLH 60304 (dále jen „Klub“) p. Jiřího 
Fibigera, nar. 20. 6. 1964 (dále jen „Trenér“) na hráčské lavici družstva Klubu 
v průběhu celého konání utkání REDSTONE Extraligy juniorů (dále jen „REDSTONE 
ELJ“) č. 4098 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu IHC Králové Písek, reg. č. 
ČSLH 30507, hraném dne 19. 1. 2020 v Chrudimi (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 
„SDŘ“) se Trenérovi za porušení povinnosti stanovené čl. 323 písm. g) SDŘ, tedy za 
propůjčení svého jména nebo trenérského průkazu k fiktivnímu výkonu trenérské 
funkce, ukládá v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ 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 REDSTONE ELJ bylo zjištěno, že rozhodčí Utkání p. Martin 
Kratochvíl (dále jen „Rozhodčí“) uvedl v poznámkách k utkání zápisu o Utkání 
skutečnost, že Trenér nebyl v průběhu konání Utkání přítomen na hráčské lavici 
družstva Klubu. V uvedené věci a za účelem náležitého objasnění všech okolností 
případu DK ČSLH byl Klub dne 23. 1. 2020 požádán prostřednictvím zprávy 
elektronické pošty ředitelem soutěže REDSTONE ELJ p. Pavlem Smažilem o 
vysvětlení tvrzené nepřítomnosti Trenéra na hráčské lavici v průběhu konání Utkání. 
 
Na tuto výzvu reagoval Klub prostřednictvím svého místropředsedy p. Zdeňka 
Formánka téhož dne 23. 1. 2020 sdělením, že Trenér byl přítomen na hráčské lavici 
družstva Klubu pouze v úvodu Utkání, přičemž poté, dle tvrzení Klubu, musel odjet 
jako trenér výběru pardubického kraje na zimní olympiádu dětí a mládeže v Karlových 
Varech. 
 



 

Na základě těchto uvedených skutečností dospěla DK ČSLH k nezpochybnitelnému 
závěru, že se Trenér nezúčastnil celého průběhu Utkání, přičemž jeho absence nebyla 
vyvolána například náhlým zdravotním problémem, který by byl řádně oznámen 
rozhodčím utkání, nýbrž účastí na jiné sportovní události, kterou Trenér upřednostnil 
před výkonem činnosti trenéra v Klubu. Tím ovšem DK ČSLH shledala, že Klub 
v daném případě záměrně postupoval tak, že uvedl jméno Trenéra do zápisu o Utkání, 
přičemž mu však bylo zřejmé, že tento výkon funkce hlavního trenéra, jak je 
předpokládáno jednotlivými ustanoveními SDŘ, resp. pravidly ledního hokeje 
v platném znění, v Utkání vykonávat nebude, a chtěl tak tímto podvodným jednáním 
naplnit podmínku stanovenou bodem 18 písm. a) všeobecných ustanovení pro soutěže 
řízené ČSLH Rozpisu soutěží 2019-2020, tj. že pro vedení družstva v soutěži 
REDSTONE ELJ je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 109 ze dne 13. 6. 2019 
požadováno, aby byl jeden trenér držitelem minimálně trenérské licence typu A, která 
byla ve vztahu ke Klubu upravena rozhodnutím výkonného výboru ze dne 16. 8. 2019 
na výslovnou žádost Klubu upravena tak, že družstvo Klubu v REDSTONE ELJ může 
být vedeno Trenérem, který je dle evidence registračního oddělení ČSLH držitelem 
trenérské licence typu B s platností do 31. 12. 2024 a současně p. Radomírem 
Brázdou, který je dle evidence registračního oddělení ČSLH držitelem trenérské 
licence typu C+ mládež s platností do 31. 12. 2023. Trenér sám se pak dopustil 
zjevného porušení povinnosti stanovené čl. 323 písm. g) SDŘ, kdy propůjčil své jméno 
nebo trenérský průkaz k fiktivnímu výkonu trenérské funkce, kdy byl oficiálně uveden 
v zápise o Utkání, ačkoliv funkci trenéra v Utkání reálně nevykonával. 
 
Na základě těchto skutečností DK ČSLH rozhodla tak, že se Trenér shora popsaným 
jednáním dopustil naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 
2 části A bodu 8. SDŘ a z uvedeného důvodu se Trenérovi ukládá v souladu s čl. 502 
písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). 
 
Finanční pokutu je Trenér povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. 
symbol 42, do 28. 2. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení Českému 
svazu ledního hokeje z.s. mailem na adresu musilova@czehockey.cz. 
 
Poplatek ve výši 1.000,-Kč za disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na účet 
ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 28. 2. 2020 a v téže lhůtě zaslat kopii 
dokladu o zaplacení Českému svazu ledního hokeje z.s., a to mailem na adresu 
musilova@czehockey.cz. 
 

 
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 


