
ODVOLACÍ KOMISE 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 

Korespondenční adresa: Tř. 1. máje 27, 772 00 Olomouc, e-mail: ok@hokejbal.cz  

Předseda komise: Martin Černý, tel: +420 776 301 325, e-mail: cerny@hokejbal.cz  

 
 

 

Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email: hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web: www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 
Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 

 

 

ČLEN MEZINÁRODNÍ 

HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

Str. 1 / 2 

V Olomouci dne 7. 6. 2018 
 

v soutěžích ČMSHb jako HC KERT Park Praha 

Bellušova 1867/50, Stodůlky, 155 00 Praha 

IČO: 26538865 

Zapsán: L 12015 vedená u Městského soudu v Praze 

 
ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb 

č. OK-06-2017-2018 
 

1. Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení Martin Černý, JUDr. Karel Poupě, 
Ing. Jan Emmer dne 6. 6. 2018 projednala odvolání hráče Petra Danka, reg. 28172 proti 
rozhodnutí disciplinární komise ČMSHb číslo DK-28-2017-2018 ze dne 16. 5. 2018. 

 
2. OK rozhodla takto: 

 

Rozhodnutí disciplinární komise ČMSHb  
č. DK-28-2017-2018 se  R U Š Í  v plném rozsahu dle 
Souboru předpisů čl. 502 ods. 9. 
 

 
 
 

3. Odůvodnění: 
Na základě podání podnětu hráče Danka ze dne 22. 5. 2018 proti rozhodnutí 
Disciplinární komise ČMSHb   (dále jen DK) číslo výše uvedeno Odvolací komise ČMSHb 
nařídila jednání ve věci na 5. 6. 2018. OK před samotným řízením provedla vlastní 
šetření, kde vycházela z rozhodnutí DK, která ve svém odůvodnění uvedla, že hráč 
Danko přiběhl k soupeři poté co tento soupeř fauloval Dankova spoluhráče a hráč Danko 
srazil soupeře k zemi a následně kolenem kopl do boku. 
OK si vyžádala vyjádření DK, kde DK uvedla, že dle popisu rozhodčích a delegátské 
zprávy se přiklonila ke kopnutí. DK zde uvedla, že skutek je pro ni na hraně maximálního 
trestu 5+OK. DK však uvádí, že v obdobném případě dříve v sezóně postupovala stejným 
způsobem jako u Danka a tak udělila totožní trest, jako v dřívější části sezóny. 
OK si opatřila videozáznam z daného incidentu a vyžádala si stanovisko komise 
rozhodčích ČMSHb, (dále jen KR).  
KR zaslala na adresu OK vyjádření k poskytnutému videozáznamu, kde konstatovala, že 
se o kopnutí nejednalo a trest TH nebyl udělen v souladu s pravidly ČMSHb. Dle KR měl 
být udělen maximální trest 5+OK. 
OK se přiklonila ke stanovisku KR. Po prozkoumání videozáznamu je patrné, že hráč 
Danko skutečně atakoval soupeře, kterého srazil na zem, ale následně do něj kolenem 
nekopnul, ale hráče přikleknul. 
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OK rovněž konstatuje, že DK postupovala zcela v souladu s řády ČMSHb i v dobré víře 
zachovat za totožný přestupek totožný trest po celou dobu sezóny pro všechny hráče. 
 
OK ale posuzuje odvolání v konkrétním případě a musí hájit především řády a pravidla 
svazu a jejich dodržování a tím, že v předchozích případech jiná osoba nevyužiila 
opravného prostředku nemůže být bráno na zřetel ve směru toho, že by neměl být trest 
zrušen, pokud je navíc jasně prokázáno, že skutek, tak jak je popisován se nestal. 
Zároveň dodává, že ke zrušení rozhodnutí DK došlo především na základě 
videozáznamu. Proto se OK připojuje k upozornění a varování pro hráče Danka, tak jak 
jej ve svém rozhodnutí uvedla DK. 
Z výše uvedeného má OK své rozhodnutí za odůvodněné. 

 
 

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. 
Peněžní vklady vycházející z rozhodnuti DK-28-2017-2018 se výše 
uvedenému hráči vrací. 

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

                Martin Černý, v.r. 
předseda OK ČMSHb 

 
 
 
Obdrží 
Týmy: Petr Danko, HC KERT Park Praha 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Odvolací komise 

 


