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V Ústí nad Labem dne 2. 1. 2023 
 

HC ŠD PÍSEK, z. s.    

v soutěžích ČMSHb jako HC ŠD Písek  

třída Přátelství 2378, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek  

IČO: 46665455  

zapsán: L 591 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích    
 
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  
č. LK-18-2022-2023 

  
1. Podnět – věc 

Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) na základě kontroly zápisů o utkání projednala 
neoprávněný start hráče Jiřího Hronka (reg. č. 14600) v utkání Českého poháru soutěžního 
ročníku 2022-2023 č. 3061 mezi družstvy HC ŠD Písek – HBC Plzeň-Litice, hraném dne                
17. 11. 2022 od 18:00 v Písku. V utkání došlo k porušení Propozic, Článek III – Předpisy, 
bod 7 „Soupisky a sestava družstva“.  

 
2. LK vydává následující rozhodnutí 

S odvoláním na vyjádření neprovinivšího se týmu, SŘ a DŘ - sazebník trestů B, odst. 9 a) > 
 

a) nekontumuje utkání č. 3061 HC ŠD Písek – HBC Plzeň-Litice, ponechává v platnosti 
výsledek 6:0 dosažený na hřišti a přiznává týmu HC ŠD Písek postup do dalšího kola soutěže 

 

b) trestá klub HC ŠD Písek FP 1,5 % (z 0,5–60 %), tj. 750 Kč. 
 

3. Odůvodnění 
V utkání č. 3061 dle zápisu o utkání hrál za tým HC ŠD Písek hráč s číslem 21 Matěj Krejsa. Po 
obdrženém upozornění na neoprávněný start LK provedla vlastní šetření. Vyjádřili se oba 
rozhodčí, jejichž výpověď se shoduje. K neoprávněnému startu skutečně došlo.  
Vyjádření rozhodčích: Během přestávky mezi třetinami se kapitán hostujícího družstva dotazoval 
rozhodčích, zda je možné, aby hráč hrál za dva týmy v jednom hracím kole ČP. Reagováno bylo 
tak, že posuzování této situace není v kompetenci rozhodčích, podnět může být uveden do 
poznámek zápisu o utkání a zápas se dohraje. Do diskuze se zapojil i zástupce domácího celku 
a podezření na druhý start v jednom kole ČP mu tak bylo sděleno. Identifikací se jednalo o Jiřího 
Hronka, který odehrál utkání stejného kola č. 3062 za TJ Snack Dobřany (v Blatné, 17.11.2022 
od 14:00). Po obeznámení zástupce Písku zřejmě došlo k uvědomění si pochybení, neboť hráč 
s číslem 21 utkání nedohrál a již se ani nezdržoval na hráčské lavici.  
Byť nemusí být zpochybňován sportovní výkon domácího týmu, došlo k porušení pravidel            
a možnému narušení regulérnosti soutěže. LK si proto vyžádala i vyjádření zástupce týmu       
HBC Plzeň-Litice pana Jakuba Juroška. Ten po konzultaci uvnitř vedení klubu ve svém 
závěrečném vyjádření konstatuje, že převažuje jednoznačně sportovní stránka, soupeř byl 
v utkání opravdu lepší a postup si zaslouží. Zdůrazňuje však skutečnost, že pokud LK uzná 
postup Písku do dalšího kola (jeho nevyřazení z letošního ročníku), aby si byl vědom, že jeho 
účast v dalším kole je díky přístupu ze strany klubu HBC Plzeň-Litice, který uznal sportovně vyšší 
kvalitu Písku. Proti těmto „nekalostem“ však budou vždy „bojovat“ a upozorňovat na porušování 
pravidel a řádů hokejbalu.        
Jediným možným trestem za neoprávněný start hráče je dle DŘ kontumace utkání ve prospěch 
soupeře. LK rozhodla nepřistoupit ke kontumačnímu výsledku dle SŘ hokejbalu, Hlava IV., 
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Článek 401 ,,Výsledky utkání“, bod 3), a to zásadně s ohledem na vyjádření neprovinivšího se 
týmu.  
LK připomíná, že za dodržování příslušných ustanovení ve věci soupisky a sestavy družstva 
odpovídá vedoucí družstva.  
LK tímto rozhodnutím současně dává podnět DK ČMSHb k projednání vedoucího družstva – 
Martina Kozáka (dle předsezónního adresáře týmů 2. ligy Čechy-Jih), který je dle SŘ, Hlavy III., 
Článku 306, bodu 3, odpovědný za vedení evidence hráčů pro utkání, zejména pak start na cizí 
registraci. Jelikož však v dotčeném zápisu o utkání pan Kozák nefiguruje, bude nutné zahájit 
řízení se samotným klubem.   

 
4. Poučení 

a) 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 Plzeň-Litice 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 6. 1. 2023 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz . 
 

HC ŠD Písek 
b) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 6. 1. 2023 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz . 
 

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

d) Souhrnnou částku 1.050 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb číslo 
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003305007, specifický symbol: 182223, 
nejpozději do 16. 1. 2023. 
 

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

 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 

 

 
 

Jan Fedák, v.r. 
předseda LK ČMSHb 

 
 
 
Obrdží 
Týmy:  HBC Plzeň-Litice, HC ŠD Písek 
ČMSHb:  Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Disciplinární komise, Komise rozhodčích 
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