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

HbK Karviná spolek
v soutěžích ČMSHb jako HbK Karviná
Majakovského 2098/10, Mizerov, 734 01 Karviná
IČO: 44738510
Zapsán: L 1162 vedená u Krajského soudu v Ostravě

V Olomouci dne 14. 10. 2018

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb
č. OK-01-2018-2019
1.

Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení Martin Černý, JUDr. Karel Poupě,
Ing. Jan Emmer dne 7. 10. 2018 projednala odvolání klubu HbK Karviná (dále jen
Karviná) zastoupeného Martinem Palou proti rozhodnutí ligové komise ČMSHb číslo LK01-2018-2019 ze dne 7. 9. 2018.

2.

OK rozhodla takto:

Rozhodnutí ligové komise č. LK-01-2018-2019 ČMSHb
se P O T V R Z U J E v plném rozsahu.
3.

Odůvodnění:

Na základě podnětu klubu Karviné ze dne 19. 9. 2018 proti rozhodnutí ligové komise
ČMSHb (dále jen LK), číslo výše uvedeno, OK nařídila jednání ve věci na 7. 10. 2018. O
nařízeném jednání byl písemně vyrozuměn klub Karviné. Pan Pala se dohodl s předsedou
OK na projednání věci v nepřítomnosti zástupců Karviné a byla dohodnuta elektronická
komunikace se souhlasem obou stran (Karviné a OK).
OK přezkoumala rozhodnutí LK, kde dospěla k závěru, že LK nepochybila v náležitostech
povinných pro rozhodnutí. Rozhodnutí koresponduje ve výrokové části s řády.
A proto řešila pouze odůvodnění v rozhodnutí. Zde LK uvedla konstatování propozic, ale
také skutečnost, kde nesahá mimo kontumaci zápasu k udělení finanční pokuty.
Odůvodňuje to vynaloženými náklady na cestování celku, kdy i odůvodňuje, že již
kontumace a samotné náklady jsou dostatečným trestem. Také ve svém odůvodnění
informuje o dání podnětu k řešení dvojici rozhodčích daného zápasu.
Karviná v rámci svého odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí uvedla v odůvodnění
zejména to, že nepřítomnost druhého brankáře na střídačce nemohla ovlivnit výsledek
utkání dosažený na hřišti.
Dále pan Pala uvádí, že rozhodčí za svou chybu již byli také potrestání a dané utkání
nemělo být rozhodčími zahájeno.
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Následně pak pan Pala navrhuje za Karvinou, aby výsledek dosažený v utkání, tedy 5:4
po prodloužení HC KERT Park Praha – HbK Karviná, byl ponechán a klub byl potrestán za
neuvedení brankáře do zápisu.
OK po prozkoumání rozhodnutí LK, odvolaní Karviné, doplňujících otázek OK vůči Karviné
a technicko-sportovních dokumentů musela potvrdit rozhodnutí LK.
A to zejména proto, že je zde jasně prokázáno porušení propozic, tak jak uvedla ve
svém rozhodnutí LK a OK a nemůže brát argumentaci Karviné v odvolání za dostatečnou.
OK souhlasí s argumentací, že absence 2. brankáře nemohla mít vliv na utkání a dokáže
tzv. lidsky pochopit klub Karviné, ale klub Karviné si musí uvědomit, že je účastníkem
nejvyšší hokejbalové soutěže v ČR a sama soutěž reprezentuje hokejbal a všichni
účastníci jsou povinni bez sebemenších odchylek se řídit řády a propozicemi a řídící
orgány jsou naopak povinny dohlížet a případně sankcionovat jejich porušení.
Sama Karviná v odvolání uvádí, že rozhodčí jsou rovněž potrestáni. Už z tohoto je
pochopitelné, že rozhodčí se dopustil přestupku a byla jim udělena finanční pokuta se
zastavením činnosti, a svou vinu na daném přestupku nese jak dvojice rozhodčích, tak
ale i Karviná. Není možné, aby Karviná svou chybu porušení propozic ospravedlňovala,
anebo zmírňovala poukazováním na chybu rozhodčích, o které nelze diskutovat, ale
nemůže sloužit k argumentaci o změně kvalifikace přestupku. Více podstatného klub
Karviné ve svém odvolání neuvedl.
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. 502, bodu 12).
Peněžní vklad za projednání věci v odvolacím řízení se navrhovateli nevrací.

Martin Černý, v.r.
předseda OK ČMSHb
Obdrží

Týmy: HbK Karviná
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Odvolací komise
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