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V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2021 

Hokejbalový club Most 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Most 

Jana Opletala 1673, 434 01 Most   

IČO: 49872397 

zapsán: L 1947 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem   
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  
č. LK-12-2021-2022 

  
1. Podnět – věc 

Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) projednala žádost klubu HBC Most o přeložení utkání 
Extraligy mužů 2021-2022 č. 1092 SK Hokejbal Letohrad – HBC Most 

➢ původní termín: 09. 10. 2021 od 14:00 v Letohradu. 
 
2. LK vydává následující rozhodnutí 

a) Na základě nesouhlasného stanoviska soupeře a následného prošetření situace, LK ČMSHb 
žádosti NEVYHOVUJE. 
 

S odvoláním na SŘ a DŘ - sazebník trestů B, odst. 3 > 
 

b) kontumuje utkání č. 1092 SK Hokejbal Letohrad – HBC Most 5:0 ve prospěch týmu SK 
Hokejbal Letohrad a přiznává mu 3 body do tabulky soutěže, 

 

c) trestá klub HBC Most FP 15 % (z 5–50 %), tj. 7 500 Kč. 
 

3. Odůvodnění 
O přeložení utkání požádal za HBC Most Daniel Dvořák emailem ze dne 6. 10. 2021 Ligovou 
komisi ČMSHb a SK Hokejbal Letohrad. Klub nedoložil souhlasné stanovisko soupeře, resp. 
zástupce soupeřícího týmu zaslal zamítavé vyjádření.  
Jako hlavní důvod pro přeložení zápasu žadatel uvedl rozsáhlou marodku, zranění hráčů, Covid 
a s ním spojenou karanténu. 
Na základě této žádosti LK vyzvala HBC Most k doložení lékařských zpráv, lékařských potvrzení 
o nemocech, zraněních, či věrohodných potvrzení zaměstnavatelů, resp. hygienické stanice o 
karanténách hráčů, díky nimž tým nebyl schopen nastoupit k utkání v dostatečném počtu. Klub 
do požadovaného termínu zaslal podklady k celkem 9 hráčům.  
LK dokumenty a veškeré zaslané doklady důsledně prověřila a danou situaci projednala. Do 
jednání nebyl zapojen předseda LK, neboť ve stejné soutěži působí jako trenér, aby se tak 
předešlo podezření z jeho možné podjatosti. LK si vyžádala poradní názor vedoucího Úseku 
soutěžního hokejbalu (Milan Hušek) a člena Předsednictva ČMSHb (Martin Komárek).    
LK se usnesla, že tým HBC Most neudělal vše pro to, aby se utkání odehrálo. HBC Most má na 
soupiskách seniorských kategorií 50 hráčů. Klub pro extraligové zápasy pravidelně využívá 4 
hráče z B týmu, tzn. že celkem může využít 21 hráčů. Šesti hráčům (Drenčko, Kastner, Krajíček, 
Rejthar, Singer, Valenta) může být uznán podklad, který LK obdržela, neboť se jedná o oficiální 
potvrzení lékařů, resp. zaměstnavatelů. Další tři zaslaná potvrzení (Dvořák, Janeček, Švancar) 
se týkají hráčů, kteří za A tým nastoupili do utkání pouze jednou/dvakrát, nebo vůbec, anebo 
se jedná o člena realizačního týmu. Jiná další lékařská potvrzení (např. u hráčů Janák a Pospíšil) 
doručena nebyla. Mohlo tedy být použito cca 13 hráčů a dalších 5 ze soupisky B týmu. LK se 
domnívá, že klub měl vyčerpat všechny možnosti tak, aby utkání Extraligy mohlo být odehráno. 
Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě o přeložení utkání mezi kluby a vzhledem k následnému  
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prošetření, viz výše, LK žádosti klubu HBC Most nevyhověla a kontumuje tak utkání ve prospěch 
neprovinivšího se týmu.  

 
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 částek, vyměřených 
tímto rozhodnutím. 

 
5. Povinnosti dotčených klubů    

HBC Most 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 3. 11. 2021 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz . 
 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za vydání 
tohoto rozhodnutí. 
 

c) Souhrnnou částku 7 800 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb číslo 
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003508001, specifický symbol: 122122 
nejpozději do 12. 11. 2021. 
 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu) 
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky na 
adresu LK@hokejbal.cz. 

 

SK Hokejbal Letohrad 
e) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 3. 11. 2021 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz. 
 

 
 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 

 

 
 

Pavel Shejbal, v.r. 
člen LK ČMSHb 

 
 
 
Obrdží 

Týmy:  HBC Most, SK Hokejbal Letohrad  
ČMSHb:  Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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