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BK Havlíčkův Brod 
U Stadionu 2777 
580 01 Havlíčkův Brod 
 
 

V Praze dne 21. 9. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 

Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Mgr. Pavel 

Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém 

jednání dne 19. 9. 2018 zabývala skutečností, že trenérem družstva klubu BK Havlíčkův Brod, se sídlem 

U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, reg. č. ČSLH 60102 (dále jen „Klub“), p. Petrem Beránkem, 

nar. 24. 6. 1978 (dále jen „Trenér“), nebylo před utkáním ELIOD extraligy dorostu (dále jen „ELIOD 

ELD“) č. 4106 hraným dne 13. 9. 2018 v Táboře mezi družstvem HC Tábor, reg. č. ČSLH 30801, a 

družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), předloženo rozhodčím Utkání platné potvrzení vystavené 

trenérsko-metodickou komisí Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) o tom, že Trenér je 

oprávněn v sezóně 2018-2019 vykonávat trenérskou činnost v té které soutěži, kde je kvalifikačním 

předpokladem pro vedení družstva toho kterého klubu držitelství platné licence „A“, 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 také jen jako „SDŘ“) se 

Trenérovi za nesplnění povinnosti jemu stanovené čl. 323 písm. a) SDŘ ukládá v souladu s čl. 502 písm. 

a) SDŘ napomenutí. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Kontrolou zápisů o utkání ELIOD ELD hraných v období od 13. 9. 2018 do 19. 9. 2018 bylo shledáno, 

že rozhodčí Utkání p. Michalem Jílkem uvedl v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následující 

skutečnost: „Hostující trenér předložil potvrzení o studiu licence A pro sezonu 2017 - 2018.“ 

K uvedenému DK ČSLH kontrolou údajů obsažených v registračním systému ČSLH provozovaném 

ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz shledala, že Trenér je držitelem 

trenérského průkazu „B“ platného do 31. 12. 2019. 

 

Z vyjádření metodika Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) p. Zdeňka Vojty, které si DK 

ČSLH pro posouzení situace vyžádala, vyplynulo, že Trenér je studentem Fakulty tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy se specializací lední hokej, a tudíž se na jeho působení v soutěžích řízených 



a organizovaných ČSLH vztahuje v plném rozsahu ustanovení čl. 19 písm. b) všeobecných ustanovení 

pro soutěže řízené ČSLH Rozpisu soutěží 2018-2019, tj. že za držitele trenérské licence se považuje i 

trenér příslušnou trenérskou licenci studující, a to dle posouzení trenérsko-metodické komise ČSLH. 

 

Touto skutečností však dle DK ČSLH nebyla nijak dotčena povinnost trenéra stanovená čl. 323 písm. 

a) SDŘ mít na utkání platný trenérský průkaz, v případě, že byl Trenér v rozhodnou dobu pouze 

studentem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se specializací lední hokej, a fakticky 

byl tedy dosud držitelem trenérské licence typu „B“ jakož i trenérského průkazu „B“ vystaveného na jeho 

jméno, bylo též jeho povinností doložit rozhodčím Utkání potvrzení trenérsko-metodické komise ČSLH 

ve smyslu, že je oprávněn v sezóně 2018-2019 vykonávat trenérskou činnost v té které soutěži, kde je 

kvalifikačním předpokladem pro vedení družstva toho kterého klubu držitelství platné licence „A“. 

 

Na základě shora uvedených skutečností rozhodla DK ČSLH v projednávaném případě tak, že Trenér 

nesplnil povinnost, kterou mu ukládá čl. 323 písm. a) SDŘ, čímž se dopustil disciplinárního provinění 

dle Přílohy č. 2 části A bodu 8. SDŘ. Vzhledem k polehčujícím okolnostem případu, tedy zejména že 

Trenér v rozhodné době byl z rozhodnutí trenérsko-metodické komise ČSLH oprávněn vést družstvo 

Klubu v Utkání, se Trenérovi v souladu s čl. 502 písm. a) 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 19. 10. 2018 a v téže lhůtě zaslat kopii 

dokladu o zaplacení finanční pokuty ČSLH, 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 


