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ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb 

č. 28-2022-2023 
 

1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala nedodržení povinností u rozhodčího 
Štěpána Kánského v rámci stanoveného systému zasílání omluv a absencí. 
 

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, odstavec 8 a) Přestupky rozhodčích proti řádům a směrnicím - nedodržení povinností 

a) Rozhodčího p. Štěpána Kánského, finanční pokutou 150,- Kč (3 % z možných N, FP 2 

- 30%) 

3. Odůvodnění: 
KR projednala přestupek rozhodčího proti stanovenému systému omluv, kdy nebyl dodržen 

termín pro jejich zaslání.  

Na správný způsob a termín zasílání případných absencí bylo apelováno již několikrát v rámci 

seminářů a pokynů pro tuto sezónu i s možnými následky ve formě finanční pokuty. 
 

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 rozhodčího p. Štěpána Kánského je:  

1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 17.10.2022 na e-mail: 
pikula@hokejbal.cz. 

2. Dle DŘ čl. 5 odst. 13 upouští komise od uhrazení poplatku za projednání s ohledem na 
charakter přestupku a výši potrestání. 

3. Souhrnnou částku 150 Kč musí řešený rozhodčí Štěpán Kánský uhradit bankovním převodem 
na účet ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80032907, specifický symbol: 
282223 nejpozději do 24.10.2022.  

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 pikula@hokejbal.cz k další 
archivaci. 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 

 
Jaroslav Pikula 

Předseda KR ČMSHb 
Obdrží: 
Ekonom ČMSHb, rozhodčí p. Štěpán Kánský, soutěžní úsek ČMSHb, KR ČMSHb 
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