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V Praze dne 29. 09. 2017 

SK Kelti 2008, z.s. 

v soutěžích ČMSHb jako SK Kelti 2008 

Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01 Beroun  

IČO: 22732713 

zapsán: L 19106 vedená u Městského soudu v Praze  

 
ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  

č. LK-09-2017-2018 
 

1. Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) projednala odstoupení družstva mužů SK Kelti 2008 ze 
soutěže Český pohár 2017. Klub neodehrál poslední utkání turnaje s družstvem HBC JTEKT 
Svítkov Stars Pardubice a bez souhlasu pořadatele opustil turnaj.  

 
2. LK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  

S odvoláním na Propozice soutěže Český pohár 2017, Článek VI. – Hospodářské náležitosti, 
bod 2. ukládá klubu SK Kelti 2008: 
 

a) finanční pokutu 10.000,- Kč.  
 
3. Odůvodnění: 

LK upozornila o zahájení šetření a vyzvala klub SK Kelti 2008 k vyjádření dne 01. 09. 2017 
emailem. Klub se do určeného data (04. 09. 2017) prostřednictvím pana Ondřeje Beneše k 
vzniklé skutečnosti vyjádřil. 

 LK by na začátku chtěla konstatovat, že přihlášením na turnaj klub souhlasí se systémem 
(rozpisem) soutěže a proto výtky k těmto bodům bere jako neadekvátní. Rozpis turnaje byl 
sestaven na základě dojezdových možností přihlášených klubů. Druhý den turnaje (rozpisu) 
nemůže LK ovlivnit, protože tam jsou kluby nasazovány dle výsledků v předešlém dni. 

LK eviduje soupisku družstva SK Kelti 2008 s počtem 19 hráčů do pole + 3 brankáři. Klub 
po žádném odehraném utkání nehlásil rozhodčím zranění jakéhokoli hráče. Klub SK Kelti 2008 
opustil místo turnaje bez souhlasu řídícího orgánu turnaje i přesto, že mu byla sdělena 
možnost disciplinárního prohřešku. 

LK při projednání případu dospěla k jednoznačnému závěru, že došlo k porušení Propozic 
soutěže Český pohár 2017. 

 
 

4. Poučení: 
a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 

hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu vyměřených 
částek tímto rozhodnutím. 

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat LK o změnu 
trestu na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši    
300,-Kč bankovním převodem, a to dle platebních podmínek uvedených v ustanovení 
bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení 
bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí. 
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5. Povinnosti klubu SK Kelti 2008:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 06. 10. 2017 na e-mail: 
lk@hokejbal.cz 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,-Kč za 
vydání tohoto rozhodnutí. 

c) Souhrnnou částku 10300,-Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003202007, specifický symbol: 091718 
nejpozději 13. 10. 2017.  

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., 
odst. c) elektronicky na e-mail lk@hokejbal.cz. 

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
Hanuš Kovárník, v. r.  

předseda LK ČMSHb 
Obrdží: 
Týmy: SK Kelti 2008 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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