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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

 
v Přelouči dne 18.11.2022 
 

SK Kelti 2008, z.s. 

v soutěžích ČMSHb jako SK Kelti 2008 

Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01 Beroun  

IČO: 22732713 

zapsán: L 19106 vedená u Městského soudu v Praze  
 

 
ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-11-2022-2023 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek funkcionáře Erika Lieperta, 
SK Kelti 2008 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.11 – uvádění nesprávných údajů, podnět 
Komise mládeže ČMSHb, vyjádření klubu SK Kelti, vyjádření p. Baláka,  
 

trestá trenéra vedoucího družstva 
 

a) FP ve výši 10 % (z 10-40 %) tj. 500 Kč  

b) ZČ na 20 % utkání (z až 50 %) tj. 5 utkání, přičemž vedoucímu družstva se trest 
podmíněně odkládá na dobu do 30.6.2023.  
Trest zastavení činnosti se vztahuje na všechna utkání hraná ve vymezeném období v 
soutěžích organizovaných ČMSHb a jeho nižšími složkami. 

 
3. Odůvodnění      

Dne 26.10.2022 obdržela DK ČMSHb podnět Komise mládeže ČMSHb o možném 
neoprávněném startu hráče SK Kelti 2008 v utkání č. 27054 v zápase mezi celky SK Kelti 2008 
a Tygři Mladá Boleslav – Přeboru mladších žáků Čechy Střed+ Sever, hraného dne 23.10.2022. 
Dle podnětu měl za domácí tým nastoupit s č. 83 hráč Jiří Pachner, reg. 44108 přičemž v zápise 
o ukání byl pod číslem uveden Vojtěch Klimeš, reg. 48024. 

Klub SK Kelti 2008 podal ve věci vyjádření, přičemž doznal, že skutečnost se zakládá na 
pravdě. Odůvodnil to tím, že hráče Jiřího Pachnera nešlo do IS před utkáním vložit, i přesto, že 
patří do této věkové kategorie a souběžně nebyl uveden v IS na jiném zápise o utkání. Věc si 
vedoucí družstva nedovedl vysvětlit, a tak hráče zařadil do zápasu pod jménem Vojtěcha 
Klimeše. Hlavním motivem vedoucího družstva bylo to, že hráč cestoval na turnaj, na který se 
těšil, a nemohl by si kvůli možné chybě zahrát.  Pochybení ze strany činovníků klubu je klubu 
SK Kelti 2008zřejmé. 

DK v dané věci konstatovala, že hráč Pachner patří do uvedené věkové kategorie, v době 
utkání byl řádně na soupisce týmu. V moment tvorby sestavy v informačním systému 
zapisovatelkou utkání trenér mylně žádal přidání hráče Pachnera. V komunikaci došlo nejspíše 
k nedorozumění, jelikož v sestavě byl již zařazen hráčův bratr Pachner Antonín.  

Vzhledem k tomu, že hráč Jiří Pachner je řádně evidován na soupisce týmu pro danou 
věkovou kategorii, nezle se proto na tuto skutečnost dívat, jako na neoprávněný start hráče. Je 

mailto:dk@hokejbal.cz
mailto:komurka@hokejbal.cz
file:///C:/Users/mnichovice/Documents/000_Disk_cloud/Dropbox/01_Technická%20komise/02_Dokumenty%20a%20formuláře/01_Hlavičkové%20papíry/hokejbal@hokejbal.cz
file:///C:/Users/mnichovice/Documents/000_Disk_cloud/Dropbox/01_Technická%20komise/02_Dokumenty%20a%20formuláře/01_Hlavičkové%20papíry/www.hokejbal.cz


ČLEN MEZINÁRODNÍ 
HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

www.isbhf.com 

Str. 2 / 2 Str. 2 / 2 Str. 2 / 2 Str. 2 / 2 Str. 2 / 2 Str. 2 / 2 

Str. 2 / 2 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Korespondenční adresa: Choceňská 1102, 535 01 Přelouč, e-mail: dk@hokejbal.cz  

Předseda komise: Libor Komůrka, tel: +420 773 781 146, e-mail: komurka@hokejbal.cz 
 

 

Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email: hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web: www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

zřejmé, že vedoucí družstva se dopustil přestupku tím, že do zápisu o utkání uvedl nesprávného 
hráče, byť možná v dobré víře. Vedoucí družstva měl danou situaci řešit jinak, což neučinil a 
došlo tedy k naplnění přestupku, jak je uvedeno shora. Vzhledem k prvnímu pochybení Erika 
Lieperta byl trest uložen při spodní hranici sazby. 

         
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 klubu SK Kelti  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 20. 11. 2022 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

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

 

c) Souhrnnou částku 800 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003202007, specifický symbol: 112223 
nejpozději do 2.12.2022 

 

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 dk@hokejbal.cz. 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: SK Kelti 2008 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise mládeže ČMSHb, Komise rozhodčích, LK 
RSHb Čechy Střed 
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