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V Olomouci dne 12. 7. 2017 
HC KERT PARK Praha o.z. 

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 Parze 

 
ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb  

č. OK-12-2016-2017 
 

1. Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení Martin Černý, Ing. Jan Emmer a 
Jaroslav Pikula (za komisi rozhodčích) dne 29. 5. 2017 projednala odvolání pana Milana 
Kubíčka proti rozhodnutí disciplinární komise ČMSHb číslo DK-31-2016-2017 ze dne 13. 
4. 2017. 

 
2. OK rozhodla takto:  

 

Rozhodnutí ligové komise ČMSHb č. DK-31-2016-2017  
se  M Ě N Í dle DŘ příloha A) ods. 11, ze Zastavení 
činnosti v délce 18 měsíců na Zastavení činnosti na 
dobu 6 měsíců.  

 
 
 

3. Odůvodnění: 
Na základě podnětu pana Milana Kubíčka ze dne 2. 5. 2017 proti rozhodnutí disciplinární 
komise ČMSHb (dále jen DK) číslo výše uvedeno Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) 
nařídila jednání ve věci na 29. 5. 2017. O nařízeném jednání byl písemně vyrozuměn pan 
Kubíček. Oznámení o nařízeném jednání bylo panem Kubíčkem převzato dne 15. 5. 
2017. Formou elektronické pošty bylo na adresu předsedy OK doručeno vyrozumění o 
osobní účasti pana Kubíčka. OK před samotným řízením provedla vlastní šetření, ke 
kterému se vyjádřil předseda DK ČMSHb pan Libor Komůrka. Který oznámil, že je zde 
možnost, kdy mohla DK ČMSHb pochopit jinak výklad pana Kubíčka o ukončení své 
kariéry v pozici trenéra a tak připustila variantu vysvětlení trenéra Kubíčka. 
U jednání OK ČMSHb s projednávanému odvolání vyjádřil pak Kubíček, který zde poskytl 
písemná vyjádření rodičů svého klubu, která měla charakter zastání se jeho osoby a text 
popíral, že by mělo dojít k přestupku, tak jak jej ve svém odůvodnění uvedla DK ČMSHb. 
Následně ve svém vyjádření tuto skutečnost popřel i pan Kubíček a několikrát vyslovil, že 
rozhodčí Pečený si danou situaci vymyslel a jako důvod jeho výmyslu řekl, že už několik 
let u obou osob převládají vzájemné antipatie. OK ČMSHb následně spojila přes hlas. 
hovor pana Kubíčka s panem Pečeným k vzájemné konfrontaci, u které pan Kubíček si 
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trval na svém, že se daného jednání nedopustil a naopak pan Pečený trval na tom, že 
k popsanému jednání DK ČMSHb došlo. 
S ohledem na to, že více důkazního materiálu se OK ČMSHb nepodařilo zajistit, 
vycházela pouze z onoho jednání a rozhodnutí DK ČMSHb. Kde musela konstatovat, že 
DK ČMSHb při svém jednání si zajistila všechny potřebné důkazy a rozhodnutí provedla 
v rámci disciplinárního řádu. OK ČMSHb rozhodla o snížení trestu zastavení činnosti na 
spodní hranici sazebníku trestů čl. A ods. 4, pís. b. OK ČMSHb  došla k názoru, že i přes 
opakováné přestupky pana Kubíčka, bylo konkrétně v tomto případě užito přílišné 
tvrdosti a přihlédla ke skutečnosti, že pan Kubíček se věnuje intenzivně dětem 
v hokejbale. Zároveň bylo panu Kubíčkovi při rozhodnutí oznámeno, že je velmi 
pravděpodobné, že pokud by se dopustil přestupku, kde by byl DK ČMSHb potrestán a 
došlo by opět k odvolání a nepředložil by důkazy, který by případný přestupek vyvrátily, 
je pravděpodobné, že u odvolání nebude úspěšný, ani co do případné změny trestu. 
Dále bylo panu Kubíčkovi oznámeno, že se nejedná o soudní řízení a pokud není možné 
získat jiné důkazy, OK ČMSHb musí vycházet z věrohodnosti osob rozhodčích, jakožto 
osob nezaujatých jak v utkání, tak před i po. Finanční sankce OK ČMSHb ponechala 
v plné výši. 

 
 
 
 

4. Poučení: 
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 vrací.  

 
 
 
 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 
 
 

 
Martin Černý, v.r. 

předseda OK ČMSHb 
 
 

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

 


