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V Olomouci dne 1. 3. 2018 
 
Regionální svaz hokejbalu pro Prahu a  
Středočeský kraj, z.s. 
v soutěžích ČMSHb jako RSHb-SČ 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, PS 40 

IČO: 22769081 

 

 
ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb  

č. OK-04-2017-2018 
 

1. Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení Martin Černý, JUDr. Karel Poupě,  
Ing. Jan Emmer dne 23. 2. 2018 projednala odvolání Regionálního svazu hokejbalu pro 
Prahu a Středočeský kraj (dále jen RSHb-Střed) zastoupeného panem Markem 
Skramužským proti rozhodnutí ligové komise ČMSHb číslo LK-28-2017-2018 ze dne 4. 12. 
2017. 

 
2. OK rozhodla takto:  

 

 Rozhodnutí ligové komise č. LK-28-2017-2018 
ČMSHb se  R U Š Í  v plném rozsahu.  
 

 Dnem 23. 2. 2018  zastavuje střídavé starty klubům 
HBC Defekt Třebíz a HBC Hostivař vedených 
v soutěži 2. liga RSHb-Střed. Toto omezení se 
stanovuje na zákaz střídavých startů na soupisku 
výše uvedených klubů z výše uvedené soutěže, (tzv. 
střídavé starty směrem do těchto klubů). 

 
 
 

3. Odůvodnění: 
Na základě podnětu RSHb-Střed ze dne 26. 1. 2018 proti rozhodnutí Ligové komise ČMSHb   
(dále jen LK) číslo výše uvedeno Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) nařídila jednání ve 
věci na 23. 1. 2018. O nařízeném jednání byl písemně vyrozuměn RSHb-Střed. Oznámení 
o nařízeném jednání bylo klubem vzato na vědomí 12. 2. 2018. Formou elektronické pošty 
bylo na adresu předsedy OK doručeno dne 14. 2. 2018 vyrozumění o osobní účasti RSHb-
Střed. OK před samotným řízením provedla vlastní šetření, kde k rozhodnutí LK vyzvala 
předsedu LK ČMSHb pana Hanuše Kovárníka k vyjádření se napadeného rozhodnutí, ten 
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pouze OK odkázal na jeho rozhodnutí, dále uvedl, že rozhodnutí ničím nebude LK ČMSHb 
doplňovat a že jednání se za LK ČMSHb nikdo nezúčastní. 
Pan Skramužský ve svém odvolání napadl rozhodnutí LK ČMSHb ve smyslu, že tomuto 
rozhodnutí chybí povinné náležitosti, jako je např. poučení. 
OK zde konstatovala, že jak RSHb-Střed, tak i LK ČMSHb v rámci procesních věcí pochybili 
a pokud by se u obou stran držela lhůt a povinností plynoucích z řádů, nemohla by OK 
odvolací řízení zahájit a rovněž by z těchto důvodů musela rozhodnutí LK ČMSHb zrušit a 
zahajovat nové řízení, kde by žádala LK ČMSHb o vydání nového rozhodnutí. 
Proto se rozhodla své zahájení jednání podmínit skutečností, že nebude brán zřetel na 
napadání procesních pochybení ani jedné ze stran. 
V dalším bodě odvolání je napadáno samotné rozhodnutí LK ČMSHb ve výrokové části a 
zde konkrétně ukládá LK ČMSHb povinnost RSHb-Střed zrušit střídavé start, (dále jen SS) 
v soutěži.  
RSHb – Střed se zde odkazuje na Soutěžní řád hokejbalu, Hlava II. Řízení soutěží, čl. 201 
bod 4, kde tento bod připouští odchylky. 
LK ČMSHb však naopak poukazuje na Přestupní řád, čl. 4, ods. 5, pí. a), kde se hovoří 
mimo jiné o tom, že takový SS lze uzavřít v sezóně u konkrétního hráče pouze jednou, a 
to do jednoho družstva soutěže, ve které nestartuje jedno z družstev jeho mateřského 
klubu. 
OK v rámci svého šetření také následně uvedla ještě dvě skutečnosti a to, Soutěžní řád, 
Hlava II. čl 206, ods. 4. zde je uvedeno, ,,Ve stejné soutěži nesmí hráč startovat za 
více než jedno družstvo současně´´. 
Druhou skutečností je výklad Soutěžního řádu, Hlava II., čl. 201, ods. 4. a zde je uvedeno, 
mimo jiné, ,,Dále definuje pravidla a řády včetně přípustných odchylek, které podléhají 
schválení LK ČMSHb nebo územně příslušnému RSHb´´. 
A právě zde, vidí OK možnost správného výkladu řádů, přesně tak jak si jej vykládá LK 
ČMSHb, ale přesně tak i jak LK RSHb-Střed. 
OK zde konstatuje, že dává v této věci zapravdu oběma stranám, ale přiklonila se 
k rozhodnutí, tak jak jej uvádí ve své výrokové části, jelikož jde už o rozehranou soutěž, 
kdy jiné rozhodnutí, by mělo za následek, horší dopad pro samotný hokejbal než ona 
varianta, kterou učinila OK. 
Druhý bod ve své výrokové části OK zdůvodňuje tím, že nechce však narušit regulérnost 
baráže o 1. NHbL a vychází zde z věrohodnosti pana Marka Skramužského, který OK 
potvrdil, že pouze jmenované kluby ve výrokové části, mají zájem v případě postupu se 
baráže zúčastnit. Proto onen zákaz SS směrem dovnitř těch to klubů z této soutěže. 
Pokud by došlo k porušení tohoto zákazu, sama OK podá podnět na zahájení disciplinární 
řízení, jak proti výše uvedeným klubům tak i proti samotnému RSHb-Střed. 
Závěrem OK musí rovněž, ale konstatovat, že takto vydané rozhodnutí, je opravdu vydané 
jen s ohledem na skutečnost počtu již odehraných utkáních a to napříč všemi soutěžemi 
ČMSHb a tím pádem i soutěže 2. ligy RSHb-Střed. 
 
Proto má OK z výše uvedených důvodů své rozhodnutí za naprosto opodstatněné. 
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OK rovněž ukládá povinnost RSHb-Střed s tímto rozhodnutím seznámit 
dotčené kluby ve své soutěži! 
 
 

 
 

4. Poučení: 
Proti rozhodnutí Odvolací komise není přípustný opravný prostředek a rozhodnutí komise 
je konečné. (SŘ Hlava V., čl. 502, bodu 10). 
Peněžní vklad za projednání věci v odvolacím řízení se navrhovateli vrací.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 

  Martin Černý, v.r. 
 předseda OK ČMSHb 

 
 
 
 
 
 
 
Obdrží 
Týmy: RSHb-Střed 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Odvolací komise, Technická komise 
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