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V Ústí nad Labem dne 14. 11. 2022 

HBK Kyjov z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBK Kyjov 

Mezivodí 2233/2a, Nětčice, 697 01 Kyjov 

IČO: 28556950 

zapsán: L 12445 vedená u Krajského soudu v Brně  
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  
č. LK-14-2022-2023 

  
1. Podnět – věc 

Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) projednala odstoupení družstva klubu HBK Kyjov ze 
soutěže Liga žen v sezóně 2022/2023.  

 
2. LK vydává následující rozhodnutí 

S odvoláním na Propozice příslušné soutěže, Článek V. – Hospodářské náležitosti, bod a);          
SŘ a DŘ - sazebník trestů B, odst. 9 d) > 
 

a) trestá klub HBK Kyjov FP 10 % (z 3–50 %), tj. 5 000 Kč. 
 

b) S odvoláním na SŘ, Hlavu IV., Článek 402, Vystoupení a vyloučení ze soutěže, bod 1 a), viz: 
„Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže a odehrálo méně než třetinu utkání soutěže nebo její 
dlouhodobé části (dále jen soutěže), dosavadní výsledky družstva se anulují a do soutěže se 
nezapočítávají“, LK ponechává všechna utkání s nulovým výsledkem bez připsání 
bodů do tabulky soupeřům soutěže. 

 
c)  LK tímto rozhodnutím (na základě SŘ, Hlavy IV., Článku 402, Vystoupení                    

a vyloučení ze soutěže, bodu 3) žádá hlavního správce IS o pozastavení 
matričních úkonů všech činovníků klubu HBK Kyjov do doby podání pokynu ze 
strany ekonomky ČMSHb k jejich opětovnému uvolnění. K tomu dojde po splnění 
odstavce 5c) tohoto rozhodnutí.  

 
d)  S ohledem na výše uvedené odhlášení týmu ze soutěže a aktuální stávající počet účastníků v 

soutěži LK ponechává v platnosti původní formát a herní systém Ligy žen tak, jak 
byl dán před zahájením soutěže propozicemi. V rozpisu soutěže budou všechna utkání 
týmům, která měly s družstvem HBK Kyjov odehrát, vyškrtnuta. V zimní přestávce bude 
přelosována jarní část a finálový turnaj soutěže.  

 
3. Odůvodnění 

Klub HBK Kyjov se dne 22. 6. 2022 řádně přihlásil (oficiální přihláškou i uhrazením startovného) 
do soutěží ČMSHb sezóny 2022/2023, tudíž se plně zavázal dodržovat příslušné propozice.  
Zástupce klubu pan Radovan Löffler telefonicky dne 9. 11. 2022 a následně písemně emailem 
dne 11. 11. 2022 vyrozuměl Ligovou komisi o odstoupení týmu ze soutěže Ligy žen.  
Tým HBK Kyjov nenastoupil k prvnímu a ani k druhému hracímu dni (28. 9. a 22. 10. 2022) 
z důvodu nedostatečného počtu hráček k odehrání turnajů. Před dalším blížícím se hracím dnem 
naplánovaným na 17. 11. 2022 zástupce zmiňovaného týmu již svou účast v soutěži definitivně 
odhlásil. 
Vzhledem k vydaným propozicím, možnostem DŘ (odstoupení družstva 10.000-50.000 Kč), 
zaplacenému startovnému, ale zejména k nulovému počtu odehraných utkání v soutěži (a tím 
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nedošlo k ovlivnění regulérnosti soutěže) LK přistoupila k přehodnocení přestupku na 
odstoupení družstva před zahájením soutěže a vyměření pokuty ve výši 5.000 Kč.  
LK se domnívá, že v případě uhrazení pokuty a vzhledem k již zaplacenému startovnému je 
celková částka dostačujícím trestem. Jistou polehčující okolností je i to, že zmiňovaný klub vždy 
vystupoval bezproblémově a spolupráce se zástupci jeho týmů byla na dobré úrovni. 

 
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 dotčeného klubu    

HBK Kyjov 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 18. 11. 2022 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz . 
 

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

c) Souhrnnou částku 5 300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb číslo 
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003706033, specifický symbol: 142223, 
nejpozději do 28. 11. 2022. 
 

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 . 

 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 

 

 
 

Jan Fedák, v.r. 
předseda LK ČMSHb 

 
Obrdží 
Týmy:  Všichni účastníci soutěže  
ČMSHb:  Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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