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V Olomouci dne 4. 12. 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 ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb  

č. OK-02-2017-2018 
 

1. Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení Martin Černý, JUDr. Karel Poupě,  
Ing. Jan Emmer dne 10. 11. 2017 projednala odvolání klubu SK Kelti 2008 (dále jen 
Kelti) zastoupeného Romanem Novákem proti rozhodnutí ligové komise ČMSHb číslo LK-
09-2017-2018 ze dne 29. 9. 2017. 

 
2. OK rozhodla takto:  

 

Rozhodnutí ligové komise č. LK-09-2017-2018 ČMSHb  
se  P O T V R Z U J E  v plném rozsahu.  

 
 
 

3. Odůvodnění: 
Na základě podnětu klubu Berouna ze dne 13. 10. 2017 proti rozhodnutí ligové komise 
ČMSHb  (dále jen LK) číslo výše uvedeno odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) nařídila 
jednání ve věci na 10. 11. 2017. O nařízeném jednání byl písemně vyrozuměn klub 
Berouna. Oznámení o nařízeném jednání bylo klubem vzato na vědomí 1. 11. 2017. 
Formou elektronické pošty bylo na adresu předsedy OK doručeno vyrozumění o osobní 
neúčasti klubu, ale byl zaslán telefonický kontakt, na kterém OK měla případně 
k dispozici činovníky klubu.  
OK před samotným řízením provedla vlastní šetření, kde k rozhodnutí LK vyzvala 
předsedu LK ČMSHb pana Hanuše Kovárníka k vyjádření se napadaného rozhodnutí. Ten 
konstatoval skutečnosti, které uvedl písemně ve svém rozhodnutí.  
K jednání byl předvolán pan Jiří Cícha, který byl hlavním pořadatelem za ČMSHb pro halu 
v Turnově. Beroun ve svém odvolání poukazuje především na skutečnosti jako je fatální 
počet zraněných hráčů ze sobotních zápasů, ale také zde uvádí, že žádný funkcionář 
takovéto skutečnosti do žádného ze zápisů nenechal zaznamenat. 
Dle vyjádření Berouna, když pan trenér Davídek zjistil, že dle jeho názoru nemá dostatek 
hráčů k důstojnému odehrání posledního zápasu vstoupil v jednání s klubem HBC 
Svítkov Stars Pradubice. Kde navrhl kontumaci ve prospěch klubu Pardubic, který s tímto 
postupem souhlasil.  
Následně pak o této skutečnosti informoval hlavního pořadatele pana Cíchu, ten dle 
vyjádření klubu souhlasil a s dovětkem, že danou situaci chápe a nemá námitky. 
Následně pak i předal s pochopením cenu pro nejlepšího hráče týmu a nenaznačil 
jakékoli disciplinární následky tohoto kroku. 
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K této skutečnosti podal vysvětlení předvolaný pan Cícha, který potvrdil, že danou situaci 
chápal, ale naprosto vyvrátil, že by pana Davídka neinformoval o možném disciplinárním 
postihu a celý tento postup telefonicky konzultoval s místopředsedou ČMSHb  
Ing. Milanem Huškem a tehdejším předsedou TK ČMSHb panem Ondřejem Průšou.  
Toto tvrzení si OK ověřila a zjistila, že je založeno na pravdivém tvrzení. OK tímto 
netvrdí, že by pan Davídek mluvil nepravdu, ale OK ze zkušenosti ví, že mnohdy je při 
sportovních akcích zmatečné jednání a nebo i tak rychlé, že člověk ne vždy postřehne 
veškeré informace, jelikož je tzv. veškeré řešení na jeho hlavě.  
Proto si OK myslí, že zde ta informace pana Cíchy nebyla pouze zaregistrována.  
A OK zde uvádí, že není povinností Hlavního pořadatele podávat informace o případném 
postihu klubu, ale naopak je povinností každého klubu seznámit se s propozicemi 
turnaje. 
Dále klub uvedl, že popírá skutečnost, že by klub Berouna opustil turnaj bez souhlasu 
pořadatele. 
Zde bylo pořadatelem panem Cíchou vypovězeno, že když došlo k samotnému jednání 
s ním o tom, že Beroun se dohodl na kontumaci s Pardubicemi a že má v úmyslu odjet, 
byla už většina týmu Berouna v autech a na cestě domů. OK tuto skutečnost bere jako 
tvrzení proti tvrzení, kde však věří verzi pana Cíchy jakožto hlavnímu pořadateli ČMSHb. 
Posledním rozporovaným bodem je výše udělené sankce za odstoupení z Českého 
poháru v době jeho konání. 
Beroun zde především poukazuje na nepřiměřenost finanční sankce ve dvoudenním 
turnaji (Český pohár), kde je ustanovením propozice sankce 10.000,-Kč. a dlouhodobé 
soutěže ve které klub Berouna pravidelně nastupuje , kde je dle Disciplinárního řádu za 
takový přestupek možno uložit finanční sankci v různé výši. 
OK zde musí jasně konstatovat, že propozice jsou nadřazeny řádům a tudíž LK zde 
neměla jinou možnost než udělit sankci dle propozic Českého poháru, čl. VI.- 
Hospodářské náležitosti, bod 2. 
OK zde uvádí, že uloženou sankci v této výši vnímá jako naprosto nepřiměřenou a plně 
chápe klub Berouna, ale bohužel, jak už bylo uvedeno LK ani OK zde nemá jakoukoliv 
oporu proto, aby mohla udělit sankci jinou, než jak jí to nařizují propozice. OK také 
konstatuje, že při tomto zjištění bude kontaktovat místopředsedu ČMSHb Ing. Milana 
Huška jakožto osobu pověřenou vedením soutěží a bude jednat o změně tohoto bodu, 
jelikož i OK se jeví tento bod, jako bod na který lze pohlížet tzv. přílišně tvrdý. 
Závěrem tedy OK uvádí,  
že má za prokázané skutečnost, že Berounu byla oznámena možná sankce za 
odstoupení z Českého poháru Hlavním pořadatelem panem Jiřím Cíchou. 
Dále pak přikládá klubu Berouna skutečnost pochybení, kdy ani v jednom zápise o utkání 
nebyl uveden ani jeden hráč na zadní straně, který by měl z nějakého utkání nějaké 
zranění. 
Dále pak musí i klubu Berouna oznámit, že OK musela potvrdit výši finanční sankce, i 
když má za to, že zde byla užita přílišná tvrdost, ale za momentální situace co do řádů a 
propozic nemůže OK měnit rozhodnutí LK podle bodu ve výrokové části tak jak ho LK 
uvedla a podle kterého rozhodla. 
 
Proto má OK z výše uvedených důvodů své rozhodnutí za naprosto opodstatněné. 

 
 

4. Poučení: 
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Proti rozhodnutí Odvolací komise není přípustný opravný prostředek a rozhodnutí komise 
je konečné. (SŘ Hlava V., čl. 503, bodu 10). 
Peněžní vklad za projednání věci v odvolacím řízení se navrhovateli nevrací.  

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 
 
 

 
Martin Černý, v.r. 

předseda OK ČMSHb 
 
Obdrží 
Týmy: SK Kelti 2008 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Odvolací komise 
 


