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HC AZ Havířov 2010 
Těšínská 1296/2a 
736 01 Havířov 
 
 
V Praze dne 19. 10. 2021 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 

Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Pavel Smažil, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Tereza 
Menčíková a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) na svém jednání dne 19. 10. 2021 
rozhodla ve věci jednání trenéra klubu HC AZ Havířov 2010, se sídlem Těšínská 
1296/2a, 736 01 Havířov, reg. č. ČSLH 80608 (dále jen „Klub“), Tomáše Urbánka, nar. 
13. 4. 1989 (dále jen „Trenér“), kterého se Trenér dopustil v utkání Extraligy dorostu 
(dále jen „ELD“) č. 5248 mezi družstvem Klubu a družstvem Valašský hokejový klub, 
reg. č. ČSLH 81008,  hraném dne 16. 10. 2021 v Havířově (dále jen „Utkání“), a které 
bylo popsáno hlavním rozhodčím Utkání p. Alexandrem Kapitanovem (dále jen 
„Rozhodčí“) v poznámkách k utkání zápisu o Utkání 
 
 

t a k t o : 
 

Trenér se svým jednáním po skončení Utkání, které bylo Rozhodčím 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 Trenérovi v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ 
ukládá finanční pokuta ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a dále 
v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti na dobu 1 měsíce 
s podmíněným odkladem na zkušební dobu do 30. 4. 2022 včetně.  
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Kontrolou zápisů o utkání ELD hraných v období od 12. 10. 2021 do 18. 10. 2021 bylo 
zjištěno, že po skončení Utkání došlo Trenérem ke slovnímu napadení rozhodčích 
Utkání a k pokusu o vstup do kabiny rozhodčích, které bylo popsáno Rozhodčím 
v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následovně: „Trenér domácího týmu Tomáš 
Urbánek po skončení utkání chtěl vtrhnout do šatny rozhodčích, křičel po nich a choval se 
nevhodně.“ Tuto skutečnost popsal také delegát utkání p. Vít Lederer ve zvláštní zprávě 
delegáta, a to následovně: „Po skončení utkání se trenér domácího mužstva (p. Urbánek) 
choval nevhodně, křičel po rozhodčích a nakonec přeběhl přec celou ledovou plochu směrem, kde 
se nachází šatna rozhodčích, do které se dokonce snažil dostat. Rozhodčí ho tam nepustili a tak 
došlo k výměně názorů před šatnou se mnou. Tento incident uvedl HR do zápisu o utkání.“ 
 



 

Byť v posuzovaném případě nezná DK ČSLH důvody, pro které Trenér jednal 
způsobem popsaným jak Rozhodčím, tak též delegátem Utkání p. Vítem Ledererem, 
lze v uvedené věci konstatovat, že ať už byly tyto důvody jakékoliv, v žádném případě 
nezakládaly Trenérovi oprávnění k tomu, aby se dopouštěl slovního napadání 
rozhodčích Utkání, ba se dokonce následně pokoušel o vtrhnutí do jejich kabiny, jemuž 
dle listinných důkazů zabránil svou přítomností až delegát Utkání p. Vít Lederer. Toto 
Trenérovo jednání považuje DK ČSLH za zcela nepřípustné a je současně na místě 
připomenout, že Trenér má být vzorem pro své svěřence, kdy konkrétně dle čl. 323 
písm. f) SDŘ je povinen se chovat ukázněně, nepodrývat autoritu ani jinak nenarušovat 
roli rozhodčích a vždy dodržovat pravidla zdvořilosti, dbát cti a důstojnosti jiných osob. 
Dle DK ČSLH lze jen obtížně obhájit, že by Trenér dopustivší se slovního napadání 
rozhodčích Utkání po konci Utkání a jejich následným pronásledováním až do kabiny 
rozhodčích mohl této své povinnosti dostát. 
 
Na základě těchto uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že popsaným 
jednáním Trenéra došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle 
přílohy č. 2 části A bodu 4 písm. b) SDŘ, za což se Trenérovi s přihlédnutím 
k polehčující okolnosti, že v daném případě nebyly shledány žádné přitěžující okolnosti 
spočívající v obdobném jednání v rámci trenérské činnosti, kterých by se Trenér 
dopustil porušením některého z jednotlivých ustanovení části A Přílohy č. 2 SDŘ 
v uplynulých dvou letech ve smyslu čl. 519 odst. 1. SDŘ, a které by byly během této 
uvedené doby předmětem jednání DK ČSLH, ukládá v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ 
finanční pokuta ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a dále v souladu 
s čl. 502 písm. c) SDŘ SDŘ trest zastavení činnosti na dobu 1 měsíce s podmíněným 
odkladem na zkušební dobu do 30. 4. 2022 včetně.  
 
Poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za disciplinární 
projednání je Klub povinen uhradit na základě přiložené faktury na účet č. 
90718453/0300, a to nejpozději do 27. 11. 2021.  
 
Finanční pokutu je Trenér povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. 
symbol 42, do 27. 11. 2021 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. 
 

 

  
                                                                                               Josef Řezníček 
                                                            předseda DK ČSLH 

 


