HC Letci Letňany
Tupolevova 669
199 00 Praha 9

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH

Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Mgr.
Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír Šindler a Antonín
Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 15. 3. 2018 zabývala neúčastí trenéra
družstva klubu HC Letci Letňany, se sídlem Tupolevova 669, 199 00 Praha 9, reg. č. ČSLH
10905 (dále jen „Klub“) p. Tomáše Blažka, nar. 31. 8. 1975 (dále jen „Trenér“) na hráčské
lavici družstva Klubu v utkání Extraligy staršího dorostu č. 4804 mezi družstvem Klubu a
družstvem klubu BK Havlíčkův Brod, reg. č. ČSLH 60102, hraném dne 25. 2. 2018 v Praze
(dále jen „Utkání“), a rozhodla
takto:
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu
7. soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) se
Klubu za nedodržení podmínek dle bodu 19 písm. a) všeobecných ustanovení pro soutěže
řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) Rozpisu soutěží 2017-2018
spočívající v neúčasti trenéra s příslušnou trenérskou licencí v Utkání, a dále uvádění
jména Trenéra v zápise o Utkání, aniž by tento funkci hlavního trenéra v Utkání fakticky
vykonával, ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.000,-Kč
(slovy: dva tisíce korun českých).
O d ů v o d n ě n í:
Kontrolou zápisů o utkání Extraligy staršího dorostu bylo zjištěno, že rozhodčí Utkání p.
Daniel Jechoutek uvedl v poznámkách k utkání zápisu o Utkání skutečnost, že Trenér nebyl
v průběhu konání Utkání přítomen na hráčské lavici družstva Klubu a byla předložena
pouze trenérská licence typu „A“ vystavená na jméno Trenéra. V uvedené věci a za účelem
náležitého objasnění všech okolností případu DK ČSLH byl Klub dne 9. 3. 2018 požádán
prostřednictvím zprávy elektronické pošty předsedou DK ČSLH Ing. Alešem Kmoníčkem o
sdělení, z jakého důvodu bylo jméno Trenéra uvedeno v oficiálním zápise o Utkání, pokud
se Trenér předmětného Utkání fyzicky nezúčastnil, a kým byl v případě tvrzené
nepřítomnosti Trenéra na hráčské lavici v průběhu Utkání v příslušné kolonce podepsán
zápis o Utkání.
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Na tuto výzvu reagoval Trenér dne 9. 3. 2018 písemným sdělením, že se předmětného
Utkání nezúčastnil z důvodu náhlé nevolnosti. Z tohoto důvodu Klub nestačil zajistit pro
účely Utkání jiného trenéra s odpovídající trenérskou licencí. Trenér dále uvedl, že jméno
Trenéra bylo v zápise o Utkání ponecháno z důvodu, že asistent Trenéra p. Martin Rousek,
který družstvo Klubu v Utkání vedl, nemá potřebnou trenérskou licenci.
Na základě těchto skutečností shledala DK ČSLH, že nebyl-li Trenér účasten na hráčské
lavici družstva Klubu, nemohl současně v daném Utkání plnit povinnosti (a požívat práv),
které jsou ve vztahu k trenérovi příslušného družstva stanoveny jednotlivými ustanoveními
SDŘ či pravidly ledního hokeje v platném znění. V daném případě dospěla DK ČSLH
k závěru, že Klub 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 jednáním naplnit podmínku
stanovenou bodem 19 písm. a) všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH Rozpisu
soutěží 2017-2018, tj. že pro vedení družstva v soutěži II. liga ČR je v souladu s vnitřní
směrnicí ČSLH č. 87 ze dne 08. 06. 2017 požadováno, aby byl jeden trenér držitelem
minimálně trenérské licence typu A.
Je dle DK ČSLH zcela pochopitelné, že pokud jakéhokoliv člena realizačního týmu družstva
postihne náhlá nevolnost a nemůže se příslušného utkání zúčastnit, nebude tento v rámci
takového utkání plnit povinnosti, jež jsou mu uloženy příslušnými ustanoveními SDŘ
jakožto i jinými předpisy vydanými Českým svazem ledního hokeje z.s. V takovém případě
by však takto postižený klub měl postupovat tím způsobem, že uvede v dokumentech,
které jsou vyžadovány pro organizaci utkání, tj. zejména v zápise o utkání, ty osoby, které
budou v průběhu tohoto utkání povinnosti vyplývající z titulu jejich funkce v rámci
předmětného utkání skutečně plnit. Pokud se tedy v tomto konkrétním případě nemohl
z důvodu náhlé nevolnosti Trenér zúčastnit Utkání, měl Klub tuto skutečnost neprodleně
oznámit pověřenému pracovníkovi řídícího orgánu soutěže Extraliga staršího dorostu,
oznámit současně nastalou situaci rozhodčími Utkání s žádostí, aby tuto uvedl
v poznámkách k utkání zápisu o Utkání, a do zápisu o Utkání uvést jméno osoby, která
převezme v souvislosti s vedením družstva Klubu v Utkání jeho povinnosti stanovené čl.
323 SDŘ.
V návaznosti na shora popsané skutečnosti a při absenci postupu popsaného
předcházejícím odstavcem DK ČSLH rozhodla tak, že Klub pro potřeby Utkání nenaplnil
podmínku stanovenou bodem 19 písm. a) všeobecných ustanovení pro soutěže řízené
ČSLH Rozpisu soutěží 2017-2018, tj. že pro vedení družstva v soutěži Extraliga staršího
dorostu je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 87 ze dne 8. 6. 2017 požadováno, aby byl
jeden trenér držitelem minimálně trenérské licence typu A, a zejména pak záměrně uváděl
jméno Trenéra v zápise o Utkání, aniž by tento funkci hlavního trenéra v Utkání fakticky
vykonával, aby tímto způsobem skutečnost popsanou předcházející větou zastřel.
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Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A bodu
7. SDŘ se tak Klubu ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši
2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Výše této finanční pokuty se stanovuje
s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že Klub svým sdělením zásadním způsobem
napomohl řádnému objasnění s případem souvisejících okolností.
Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,-Kč za disciplinární projednání je Klub povinen
uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, do 20. 4. 2018 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.

V Praze dne 20. 3. 2018

Ing. Aleš Kmoníček
předseda DK ČSLH
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