TJ HC Jablonec nad Nisou, z. s.

Sadová 2
466 01 Jablonec nad Nisou
reg. číslo ČSLH: 50401
Č.j. 0019/2122

Rozhodnutí disciplinární komise Libereckého KVV

Disciplinární komise Libereckého KVV ČSLH (dále jen „DK“) se na svém jednání dne 1.2.2022
zabývala předložením neplatného trenérského průkazu trenérem družstva klubu TJ HC Jablonec nad
Nisou, se sídlem Sadová 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, reg. č. ČSLH 50401 (dále jen „klub“), Tomášem
Pavlatou, nar. 19. 9. 1981, reg.č. 0264841981 (dále jen „trenér“), v utkáních 5.třídy č. 5086 a 5087
hraných dne 30. 1. 2022 v Turnově mezi družstvem klubu TJ HC Jablonec nad Nisou a družstvy HC
Turnov 1931, reg. č. ČSLH 90134 a Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 9013450502 (dále jen „utkání“), a
rozhodla

takto:
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 Tomáši Pavlatovi za porušení povinnosti stanovené čl. 323 písm. a) SDŘ ukládá
v souladu s čl. 502 písm. a) SDŘ trest napomenutí a zároveň klubu TJ HC Jablonec nad Nisou
za porušení povinnosti, o kterých klub jednoznačně věděl, že jsou porušovány, dle Přílohy č. 2 části B
bodu 7. „SDŘ“, ukládá v souladu s čl. 502 písm. b) SDŘ trest finanční pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy
jedentisíckorunčeských).
Kontrolou zápisů o utkání 5.třídy č. 5086 a 5087 hraných dne 30. 1. 2022 bylo zjištěno, že se
trenér v obou utkáních podílel na vedení družstva klubu TJ HC Jablonec nad Nisou, přičemž k této
skutečnosti hlavní rozhodčí utkání uvedl do poznámek zápisu o utkání následující informaci: „ Trenér
Tomáš Pavlata mužstva TJ HC Jablonec n/N. nemá platný trenérský průkaz.“ Dle čl. 323 písm. a) SDŘ
je trenér družstva povinen mít na utkání platný trenérský průkaz, a má-li rozhodčí pochybnosti o
totožnosti trenéra, předložit mu průkaz totožnosti. Z údajů obsažených v registračním systému
provozovaném Českým svazem ledního hokeje z.s. (dále jen „ČSLH“) na adrese webové stránky
www.hokejovaregistrace.cz DK shledala, že trenér Tomáš Pavlata je držitelem trenérské licence typu
„C+mládež“ s tím, že platnost trenérského průkazu trenéra byla v rozhodné době konání utkání
vyznačena na dobu do 31. 12. 2021, z čehož bez jakékoliv pochybnosti plyne, že trenérovi v době
konání utkání nebyl vystaven žádný trenérský průkaz opravňující jej k vedení družstva klubu
v uvedených utkáních, ačkoliv po utkání č. L5140, ve kterém se rovněž trenér Tomáš Pavlata podílel
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na vedení družstva klubu TJ HC Jablonec nad Nisou v utkání, byl klub na tuto skutečnost upozorněn
řídícím orgánem soutěže a klub přislíbil ústy šéftrenéra mládeže Jana Šuráně uvedený problém
napravit, přičemž tak učiněno do současné doby nebylo.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze dle článku 612 až 620 „SDŘ“ podat odvolání k
Výkonnému výboru Libereckého KVV ČSLH. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15-ti dnů
ode dne doručení nebo oznámení tohoto rozhodnutí.
Poplatek za projednání ve výši 500 Kč (SDŘ, čl. 524 odst. 1, písm. b)) a finanční pokutu ve výši
1000,-Kč je klub TJ HC Jablonec nad Nisou povinen uhradit na účet č. : 78-6080830297/0100, vedený
u : KB Liberec, VS 20, SS 0019 nejpozději do 15.02.2022 a kopii potvrzení o zaplacení zaslat na
sekretariát Libereckého KVV ČSLH, email: liberecky@czehockey.cz .

Liberci dne 01.02.2022

……………………………………………………….
Jan Motejlek
Předseda DK Libereckého KVV
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