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V Ústí nad Labem dne 6. 2. 2023 
 
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  
č. LK-19-2022-2023 

  
1. Podnět – věc 

Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) projednala okolnosti ohledně neodehraného utkání 
Českého poháru č. 3063 Rafani Praha – HBC Plzeň, s původně nalosovaným termínem               
17. 11. 2022 od 13:00 v Praze-Palmovka a následně nově stanoveným náhradním termínem 
28.1.2023 od 11:00 v Praze-Palmovka/Plzeň-hala. 

 
2. LK na základě uvedených skutečností vydává toto rozhodnutí. 

S odvoláním na SŘ a DŘ > 
 

a) kontumuje utkání č. 3063 Rafani Praha – HBC Plzeň 0:5 ve prospěch týmu HBC Plzeň           
a přiznává mu postup do dalšího kola soutěže, 

 

b) netrestá klub Rafani Praha finanční pokutou. 
 

3. Odůvodnění 
Po vydání rozpisu třetího kola soutěže Českého poháru byla zjištěna kolize s nalosovaným 
kvalifikačním turnajem PMŽ, protože klub Rafani Praha využívá hřiště Palmovka. Následně byla 
vedena komunikace mezi zástupci obou týmů s cílem najít náhradní termín, ke shodě však 
nedošlo.  
 
V zimní přestávce došlo ke konzultaci mezi LK, TK a KR se závěrem, který byl oběma dotčeným 
klubům zaslán emailem 3.1.2023: 
,,Termín odehrání utkání stanovujeme v Praze na Palmovce 28.1.2023 od 11:00, v případě 
nepříznivého počasí (řešeno by bylo již v pátek 27.1.2023) by se utkání na veškeré náklady         
s tím spjaté - pronájem, zabezpečení utkání, rozhodčí a činovníci v boxech - odehrálo ve stejném 
termínu 28.1.2023 od 11:00 v hale v Plzni).“ 
S tímto byly srozuměny obě strany i přesto, že si Řídící orgán byl vědom následku a vlivu na 
nekompletní sestavy, možného narušení přípravy nebo časových možností ať již jednoho, či 
druhého týmu.  
 
Dne 27.1.2023 Řídící orgán obdržel zprávu od zástupce hostujícího týmu pana Josefa Kadaně, 
který se dozvěděl, že areál Pražské Palmovky nebude pro utkání zpřístupněn z důvodu dovolené 
místního správce. Zároveň však od soupeřícího celku, resp. pana Rudy dostal nabídku odehrát 
zápas v Čimicích, kde však ale nebudou zpřístupněny sprchy. S tímto však Plzeň nesouhlasila, 
nejenom s ohledem na nepříznivou předpověď počasí a klimatické podmínky, ale zejména pak 
s ohledem na zdraví a hygienu hráčů. Bylo tedy nahlášeno nedostavení se k utkání. K tomu se 
posléze v pozdních hodinách vyjádřil i pan Ruda s tím, že do Plzně z časových a početních 
důvodů dorazit nemohou (nikdo z nich již nepočítal s tím, že by se zápas na Palmovce 
neodehrál). 
 
LK, KR a TK primárně vychází z rozhodnutí, které bylo všem stranám a organizačním složkám 
vydáno 3.1.2023. Má se za to, že domácí oddíl (pořadatel) zajistí a splní podmínky odehrání 
utkání ČP dle předepsaných kritérií. Jestliže byť nezaviněně bylo zjištěno, že není možné odehrát 
utkání na stanoveném místě a byla snaha hledat a nabídnout náhradní prostory, má soupeř plné 
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právo požadovat splnění všech náležitostí, včetně zázemí. V opačném případě, na který oba 
týmy měly být připraveny a v konečném důsledku na něj došlo, mělo družstvo Rafani Praha 
odehrát utkání v Plzni.     
 
Na základě výše uvedeného Řídící orgán rozhodl o kontumaci ve prospěch týmu HBC Plzeň           
i přesto, že tým Rafani Praha vyjádřilo zájem utkání dohrát. 
Upouští se od finančního postihu a zároveň od poplatku za vydané rozhodnutí.   

 
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 Plzeň 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 8. 2. 2023 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz . 
 

Rafani Praha 
b) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 8. 2. 2023 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz . 
 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 

 

 
 

Jan Fedák, v.r. 
předseda LK ČMSHb 

 
 
 
Obrdží 
Týmy:  HBC Plzeň, Rafani Praha 
ČMSHb:  Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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