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V Olomouci dne 25. 12. 2019 
HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 

Hradecká 575, Polabiny, 530 09 Pardubice 

IČO: 26516471 

zapsán: L 4187 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

 
ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb  

č. OK-02-2019-2020 
 

1. Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení předseda Martin Černý, členové JUDr. Karel 
Poupě, Ing. Jan Emmer dne 11. 12. 2019 projednala odvolání (toho času) zákonného zástupce 
hráče Martina Janečka (matky - Michaely Janečkové) proti rozhodnutí Disciplinární komise 
ČMSHb číslo DK-04-2019-2020-01 ze dne 14. 11. 2019. 

 
2. OK rozhodla takto  

 

Rozhodnutí Disciplinární komise ČMSHb č. DK-04-2019-2020-01 se MĚNÍ takto: 
 

a) Zbývající část trestu ZČ (1 zápas) hráč vykoná alternativním způsobem dle 
Souboru předpisů, Disciplinárního řádu, čl. 8, tzn. výkonem funkce rozhodčího 
při mládežnických utkáních. Výše alternativního trestu je stanovena dle 
Disciplinárního řádu, čl. 8 ods. 6 (tj. 4 hod. kompenzují ZČ na 1 utkání). Výkon 
trestu se stanovuje nejpozději do 30. 6. 2020. 
 

b) FP zůstává v platnosti dle rozhodnutí Disciplinární komise. 
 

3. Odůvodnění 
 

Na základě odvolání, podaného Michaelou Janečkovou (toho času zákonným zástupcem hráče 
Martina Janečka), nařídila Odvolací komise (dále jen OK) veřejné jednání dne 11. 12. 2019. 
Odvolání bylo podáno proti rozhodnutí Disciplinární komise (dále jen DK), vedené pod značkou 
č. DK 04-2019-2020-01. 
S rozhodnutím ve výrokové části byl ústně seznámen hráč Martin Janeček i další přítomni, p. 
Janečková, p. Motyčka, p. Pikula. 
Hráč Janeček v průběhu jednání konstatoval, že vulgarismů - tak jak jsou popsány v odůvodnění 
DK - se nedopustil, toto konstatovala i p. Janečková. 
K jednání si jako svědka přizvala p. Janečková matku spoluhráče Janečka p. Kopřivovou, ta 
vypověděla, že hráč Janeček nemohl pronést slova, která uvedla DK ve svém rozhodnutí před 
jeho korekcí. Současně ale také dodala, že vulgarismy v hloučku hráčů zazněly. 
Za klub HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice se vyjádřil předseda klubu p. Zdeněk Bittner, Který 
konstatoval, že klub rozhodnutí DK v plném rozsahu přijal a nemínil, ani nemíní podnikat žádné 
kroky k rozporování rozhodnutí DK. Dále dodal, že odvolání je soukromou aktivitou hráče 
Janečka, resp. jeho zákonného zástupce a klub se od tohoto kroku distancuje. 
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K jednání OK byl předvoláni také trenér p. J. Doležal a vedoucí p. M. Deml. Oba vypověděli, že 
samotnému jednání hráče nebyli přítomni a jejich výpověď byla následně totožná s výpovědí 
pro DK. 
Dále svou výpověď potvrdil jak delegát utkání p. M. Motyčka, tak i předseda Komise rozhodčích 
ČMSHb p. J. Pikula. U obou výpověď korespondovala s tím, jak se již vyjádřili pro DK. 
Pan Pikula doplnil důkazní materiál o výpis GPS svého auta, kde byla časová osa i trasa za celý 
den 3. 11. 2019. Také je z toho dne několik očitých svědků z řad rozhodčích, kteří viděli, že pan 
Pikula jel svým vozem, neboť daný víkend probíhal Junior program rozhodčích. To vyvrací 
poukazování p. Janečkové na to, že pan Pikula byl dne 3. 11. 2019 na hřišti v Pardubicích pod 
vlivem alkoholu, a že měl usednout po zápase s p. Motyčkou do svého vozu a odjet. 
OK projevila souhlasné stanovisko s p. Janečkovou, že odůvodnění DK před korekcí bylo 
napsáno nevhodně a nemělo by být takto po obsahové stránce šířeno dále. OK při svém šetření 
dospěla rovněž k názoru, že kdyby takto nevhodně odůvodnění DK nenapsala, je velmi 
pravděpodobné, že by k odvolání proti jejímu rozhodnutí nedošlo. Toto při jednání potvrdila p.  
Janečková i hráč Janeček. Paní Janečková ale dodala, že to nemění nic na tom, že skutek, který 
je synovi kladený za vinu, se nestal. 
OK přistoupila i ke konfrontaci, kde obě strany svá stanoviska nezměnily. 
OK tedy konstatovala, že se ztotožňuje s rozhodnutím DK v části odůvodnění, kde poukazuje na 
to, že rozhodčí, delegáti a případně lidé tvořící řídící orgán soutěží jsou nezaujatí a bez 
objektivních důkazů, jako např. videozáznam atd., nelze jejich vyjádření zpochybnit. OK dodává, 
že k tomu p. Motyčka ani p. Pikula neměli důvod. 
Proto má OK za to, že skutek, tak jak je DK po korekci popsán, se stal. Současně se však 
ztotožňuje s názorem p. Janečkové, že na hráče v mládežnických kategoriích by se mělo působit 
spíše výchovně než represivně. Hráč Janeček projevil zájem nastoupit za svůj klub co nejdříve. 
Proto se OK rozhodla k změně části trestu, tak jak je ve výrokové části uvedeno.  
Hráče Janečka však OK důrazně upozorňuje, že pokud by trest změnou v tomto rozhodnutí mu 
udělený nevykonal řádně nebo by se snažil mařit výkon tohoto trestu, bude trest změněn na 
původní a bude čelit novému jednání DK pro maření činnosti řídícího orgánu. 
Další odůvodňování v tomto směru přesahuje potřeby tohoto řízení a nemělo by vliv na 
kvalifikaci, ani na posuzované otázky. 
Proto má OK své rozhodnutí za opodstatněné. 

 
4. Poučení 

 

a) Proti rozhodnutí Odvolací komise není přípustný opravný prostředek a rozhodnutí komise je 
konečné. (SŘ Hlava V., čl. 502, bodu 12). 
 

b) Peněžní vklad za projednání věci v odvolacím řízení se navrhovateli vrací.  
 

c) Odvolací komise s tímto rozhodnutím seznámí Komisi rozhodčích ČMSHb a příslušnou 
Regionální komisi rozhodčích. 

 

d) Ty následně vyzvou hráče Janečka k dostavení se na školení rozhodčích. Po té komise zajistí 
možnost vykonání trestu nasazením k utkání nebo turnaji.  

 

e) O termínu a místě školení hráče Janečka a následném termínu a místě vykonání trestu 
Komise rozhodčích vyrozumí Odvolací komisi. 

 

f) Komise rozhodčích má - při nasazení hráče Janečka k rozhodování utkání - za povinnost řídit 
se Souborem předpisů, Disciplinární řád, čl. 8, odst. 6. 
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g) Hráči Janečkovi je povolen start ve všech soutěžích řízených ČMSHb dnem rozhodnutí, tj. od 
11. 12. 2019 s platností do 30. 6. 2019, kdy následně OK vysloví u hráče Janečka, zda trest 
vykonal, či nikoliv.  

 
 
 
 

 
Martin Černý, v.r. 

předseda OK ČMSHb 
 

 
Obdrží 
Michaela Janečková 
HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 
Komise rozhodčích ČMSHb a Regionální komise rozhodčích 
Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu a Matriční komise ČMSHb 
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