ODVOLACÍ KOMISE

ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Tř. 1. máje 27, číslo schránky 3P10, 772 00 Olomouc, e-mail: ok@hokejbal.cz
Předseda komise: Martin Černý, tel: +420 776 301 325, e-mail: cerny@hokejbal.cz

V Olomouci dne 1. 12. 2017
Hokejbal club Třinec
v soutěžích ČMSHb jako HBC Enviform Třinec
Třinec
IČO: 48428957
Zapsán: L 1094 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb
č. OK-01-2017-2018
1.

Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení Martin Černý, JUDr. Karel Poupě,
Ing. Jan Emmer dne 10. 11. 2017 projednala odvolání klubu HBC Enviform Třinec (dále
jen Třinec) zastoupeného Ing. Patrikem Cieslarem proti rozhodnutí ligové komise ČMSHb
číslo LK-08-2017-2018 ze dne 29. 9. 2017.

2.

OK rozhodla takto:

Rozhodnutí ligové komise č. LK-08-2017-2018 ČMSHb
se P O T V R Z U J E v plném rozsahu.
3.

Odůvodnění:

Na základě podnětu klubu Třince ze dne 13. 10. 2017 proti rozhodnutí ligové komise
ČMSHb (dále jen LK) číslo výše uvedeno odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) nařídila
jednání ve věci na 10. 11. 2017. O nařízeném jednání byl písemně vyrozuměn klub
Třince. Oznámení o nařízeném jednání bylo klubem vzato na vědomí 1. 11. 2017.
Formou elektronické pošty bylo na adresu předsedy OK doručeno vyrozumění o osobní
účasti zástupcem klubu Třince. OK před samotným řízením provedla vlastní šetření, kde
k rozhodnutí LK vyzvala předsedu LK ČMSHb pana Hanuše Kovárníka k vyjádření se
napadaného rozhodnutí. Ten konstatoval skutečnosti, které uvedl písemně ve svém
rozhodnutí. Cca 20 min před zahájením jednání OK bylo telefonicky předsedovi OK
oznámeno Ing. Cieslarem, že se z jednání omlouvá a nachází se momentálně v Praze.
Dále uvedl, že bude OK k dispozici na svém mobilu. OK tohoto využila a při svém jednání
Ing. Cieslara kontaktovala s několika dotazy. Především se dotazovala na to, proč
nedodržel klub termín 6. 8. 2017, kdy měl informovat o situaci odhlášení či neodhlášení
svého týmu ze soutěže Extraligy ČMSHb kategorie Staršího dorostu.
Pan Ing. Cieslar 1. 8. 2017 e-mailem informoval LK ČMSHb o problémech se sestavením
týmu do soutěže staršího dorostu a oznámil, že do 6. 8. 2017 podá konečnou informaci.
Bohužel se tak ze strany Třince nestalo. Předseda LK ČMSHb následující den 7. 8. 2017
upozornil Třinec, že nemá slíbenou informaci o (ne)nastoupení Třince do soutěže.
Následně pak postupoval, dle předpisů a vycházel tedy i z dokumentů do té doby pro něj
závazných a to, že klub Třince považoval dle předchozího přihlášení se do soutěže jako
celek, který v této soutěži startovat bude. Ing. Ceislar 8. 8. 2017 pak poslal e-meil
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s informací o odstoupení ze soutěže. OK zde uvádí, že tak učinil po té co mu 7. 8. 2017
byl zaslán rozpis soutěže, do které svůj tým přihlásil. V telefonickém hovoru Ing. Ceislar
uvedl pouze to, že to zřejmě byla chyba a měl reagovat a nenechávat věc takříkajíc jen
tak. OK dále na základě vlastního šetření zjistila, že dle soupisky hráčů nastupujících
v soutěži extraligy seniorů SR se nachází 8 hráčů splňující věk, pro kategorii soutěží SD
v ČMSHb. Dále pak dle zápisů o utkání z kategorie extraligy Mladšího dorostu ČMSHb si
OK ověřila skutečnost, že zde pravidelně nastupuje minimálně 11 až 14 hráčů.
OK tedy nemůže považovat za věrohodné tvrzení pan Ing. Cieslara, že by nebyl schopen
Třinec věkovou kategorii SD tzv. postavit. Výše uvedeno 8 hráčů hrajících v seniorské
soutěži a cca 14 hráčů v mladším dorostu. Z toho je patrno, že při snaze o účast by byl
schopen jádro teamu SD, kdy kategorie hraje zejména v sobotu doplňovat mladšími
hráči, kteří převážně hrají v neděli. Tak jak se děje i v jiných klubech.
Nepochopitelnou skutečností je i ignorace termínu, kdy sám Ing. Ceislar navrhl datum
6. 8. 2017 za datum, kdy podá konečnou informaci o stavu startu Třince v kategorii SD.
Tento termín nedodržel, následně pak ani nereagoval na upozornění předsedy LK
ČMSHb, že potřebuje slíbenou informaci. Reakce Třince přišla až 8.8.2017, kdy o den
dříve byl klubu zaslán rozpis všech soutěží, kde LK ČMSHb samozřejmě klub Třince
zahrnula do rozpisu, jelikož neměla informace o neúčasti v soutěži.
OK v zachování co nejvyšší spravedlnosti porovnala i jiná rozhodnutí LK ČMSHb
z dřívějších dob a ve stejných či obdobných případech se sankce pohybovaly na totožné
úrovni, tudíž výše finanční sankce se nikterak neliší u obdobných rozhodnutí.
Proto má OK z výše uvedených důvodů své rozhodnutí za naprosto opodstatněné.
4.

Poučení:
Proti rozhodnutí Odvolací komise není přípustný opravný prostředek a rozhodnutí komise
je konečné. (SŘ Hlava V., čl. 503, bodu 10).
Peněžní vklad za projednání věci v odvolacím řízení se navrhovateli nevrací.

Se sportovním pozdravem

Martin Černý, v.r.

předseda OK ČMSHb

Obdrží

Týmy: Hokejbal club Třinec
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Odvolací komise
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