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V Praze dne 19. 12. 2017 

HBC Hostivař   

v soutěžích ČMSHb jako HBC Hostivař 

Pod stanicí 622/14, Hostivař, 102 00 Praha  

IČO: 27000273 

zapsán: L 15718 vedená u Městského soudu v Praze   

 
ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  

č. LK-30-2017-2018 
 

1. Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) projednala porušení soutěžního řádu v utkání Extraligy 
staršího dorostu 2017-2018 č. 4109 mezi celky HBC Hostivař a HBC Hradec Králové 1988. Ze 
zápisu o utkání vyšlo najevo, že v době konání zápasu přítomný hlavní pořadatel řádně 
nesplňoval své zápasové povinnosti. 

 
2. LK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  

S odvoláním na SŘ, hlava III., článek 304, odstavec 3 a Propozic soutěže, Článek IV. – 
Technické zabezpečení utkání, bod 1. ukládá klubu HBC Hostivař: 
 

a) NAPOMENUTÍ dle DŘ, sazebník trestů – část B, odstavec 1 bodu a). 
 

3. Odůvodnění: 
    LK při projednání případu dospěla k jednoznačnému závěru, že došlo k porušení 

uvedeného ustanovení propozic soutěže. Povinností pořádajícího klubu je vždy zajistit 
pořadatelskou službu v rozsahu stanoveném propozicemi, nebo dalšími předpisy. Nezbytnou 
podmínkou pro organizaci utkání je pak minimálně zajištění hlavního pořadatele, který je 
zodpovědný nejen za bezproblémovou organizaci utkání, ale také za bezpečnost rozhodčích a 
družstev.  

   LK zvolila trest na nejspodnější možné hranici sazebníku trestů, jelikož se jedná o první 
případ. 
       LK dále upozorňuje klub HBC Hostivař na bezpodmínečné dodržování propozic v oblasti 
pořadatelské služby utkání. V případě, že se budou opakovat nedostatky při zajištění utkání 
pořadatelskou službou v utkáních organizovaných klubem, bude mít toto rozhodnutí přitěžující 
okolnost v případném dalším rozhodnutí. 

 
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 HBC Hostivař:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 26. 12. 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 300,-Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003100044, specifický symbol: 301718 
nejpozději 02. 01. 2018.  

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

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
Hanuš Kovárník, v. r.  

předseda LK ČMSHb 
Obrdží: 
Týmy: HBC Hostivař 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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