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Korespondenční adresa: Havlíčkovo nám. 726/21, 708 00 Ostrava - Poruba, e-mail: kr@hokejbal.cz
Předseda komise: Jaroslav Pikula, tel: +420 773 781 123, e-mail: jaroslavpikula@seznam.cz

KR-02-2021-2022

V Ostravě dne 30. 10. 2021

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
č. 02-2021-2022
1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala na základě podnětu SK Rebel Praha způsob
řízení utkání Ligy starších žáků č. 26012 Wolves Chomutov – SK Rebel Praha, hraného dne
25.9.2021, ze strany rozhodčího pana Michala Pečeného.
2. KR na základě vlastního šetření vydává následující rozhodnutí:
S odvoláním na Soutěžní a Disciplinární řád ČMSHb 2018 trestá KR dle Sazebníku trestů, část A.
Jednotlivci část A. Jednotlivci, odstavec 14, Jiná provinění:
a) Rozhodčího p. Michala Pečeného, finanční pokutou 300,- Kč (6 % z možných N, FP
až 50 %, což odpovídá 100 % odměny za zápas).
V rámci nasazování rozhodčích:
a) KR pozastavuje delegace na všechna utkání soutěží ČMSHb rozhodčímu panu
Michalu Pečenému od 25.10.2021 do 31.10.2021.
3. Odůvodnění:
KR projednala na základě podnětu klubu SK Rebel Praha situace ze zaslaného videozáznamu a
způsob vedení utkání ze strany rozhodčího Michala Pečeného. KR po zhlédnutí videozáznamu
konstatuje, že v rámci obou situací došlo k pochybení ze strany rozhodčího, neboť obě dvě
situace měly být posouzeny jako nedovolené a hráči měli být dle pravidel potrestáni, přičemž
v případě faulu u mantinelu měl být hráč domácích potrestán trestem na 5 minut a do konce
utkání.
KR přistoupila s ohledem na charakter pochybení a míry provinění rozhodčího k finančnímu
potrestání ve výši plné odměny za funkci rozhodčího a zastavení delegace na všechna utkání
v rámci ČMSHb, neboť se jedná o rozhodčího Extraligy a tyto situace byly opakovaně řešeny
v rámci hlavních seminářů rozhodčích (nedovolená hra a její posuzování v rámci mládežnických
soutěží).
4. Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ
hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu vyměřených částek
daných tímto rozhodnutím.
5. Povinností rozhodčích p. Michala Pečeného:
1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 6.11.2021 na e-mail:
jaroslavpikula@seznam.cz
2. Dle DŘ čl. 5 odst. 13 upouští komise od uhrazení poplatku za projednání s ohledem na
charakter přestupku a výši potrestání.
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3. Souhrnnou částku 300 Kč musí řešený rozhodčí Michal Pečený uhradit bankovním převodem
na účet ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80021857, specifický symbol:
022122 nejpozději do 13.11.2021.
V případě prodlení má rozhodčí automaticky zastavenou činnost až do splnění
svých závazků.
4. Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) nejpozději
do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na adresu jaroslavpikula@seznam.cz k další
archivaci.
Se sportovním pozdravem

Jaroslav Pikula
Předseda KR ČMSHb
Obdrží:

Ekonom ČMSHb, rozhodčí p. Michal Pečený, soutěžní úsek ČMSHb, KR RSHb Čechy Sever, LK RSHb Čechy Střed, SK Rebel Praha, Wolves
Chomutov
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