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

v Přelouči dne 18.11.2022

SHM Praha, z.s., Ďáblové Praha
v soutěžích ČMSHb jako SHM Ďáblové Praha
Brunclíkova 1760/24, Břevnov, 162 00 Praha 6
IČO: 14888335
zapsán: L 1408 vedená u Městského soudu v Praze

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-12-2022-2023
1. Podnět - věc
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek Vojtěcha Kavalíra, reg.
17456, vedoucího mužstva SHM Ďáblové Praha - neoprávněný start hráče v utkání č. 22024
Pražské hokejbalové ligy mezi celky SHM HbC Fénix Praha a SHM Ďáblové Praha hraného dne
16.10.2022 v Praze.
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.2 písm. c), zápis o utkání, vyjádření rozhodčího
utkání, vyjádření Vojtěcha Kavalíra, rozhodnutí LK RSHb Čechy Střed č.1/2022-2023 ze dne
15.11.2022 o kontumaci daného utkání
trestá vedoucího mužstva Vojtěcha Kavalíra
a) FP ve výši 40 % (z 10-50 %) tj. 2000 Kč
b) ZČ na 40 % utkání (z až 80 %) tj. 8 utkání, trest počíná běžet utkáním č. 22046
hraném dne 22.11.2022 a v době trestu nesmí jednotlivec vykonávat činnost vedoucího
mužstva, tak jak je popsána v Soutěžním řádu.
Trest zastavení činnosti se vztahuje na všechna utkání hraná ve vymezeném období v
soutěžích organizovaných ČMSHb a jeho nižšími složkami.
3. Odůvodnění
V utkání č. 22024 (viz. shora) byl zápas v čase 12:58 ukončen, jelikož bylo zjištěno, hráč
Jakub Vybíral nastoupil pod cizím jménem, a to jako Sebestian Janda, který byl v zápise uveden
pod číslem 11. Z dodatečného vyjádření rozhodčího utkání vyplynulo, že na fakt upozornila
zapisovatelka, která kontrolovala fyzicky stav hráčů a dle osobní znalosti uvedla, že hráč s číslem
22 není hráč Janda. Na místě došlo k doznání ze strany VD hostů Vojtěcha Kavalíra, že si je
vědom, že hráčem je Jakub Vybíral nikoliv Sebastian Janda. Zápas byl po dohodě obou týmů
ukončen.
V dodatečném vyjádření se před DK Vojtěch Kavalír za své jednání omluvil. Doznal svou
chybu. Uvedl, že si neuvědomil, že Jakub Vybíral, který již v minulosti hrával s týmem SK Ďáblové
Praha nebyl ještě přeregistrován do nového týmu SHM Ďáblové Praha a když už na zápas dorazil,
bylo mu ho líto, chtěl, aby si zahrál, tak jej v zápise uvedl pod jiným jménem.
LK RSHb Čechy Střed vydala dne 15.11.2022 rozhodnutí o kontumaci daného utkání, pro
neoprávněný start hráče. DK dále projednala přestupek Vojtěcha Kavalíra – vedoucího družstva,
a konstatovala že z jeho strany došlo k porušení DŘ - spáchání přestupku čl. A odst. 2 -
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neoprávněný start hráče, písm., c) - start na cizí registrační průkaz. Vzala v patrnost, že hráč byl
skutečně v minulosti součástí klubu Ďáblové Praha, tak, jak uvedl p. Kavalír a v době vydání
tohoto rozhodnutí je již řádně registrován v novém týmu SHC Ďáblové Praha. Přesto umístila
trest v polovině sazby, a to jak ve vztahu k finanční pokutě, tak k zastavení činnosti funkcionáře,
jelikož šlo o přestupek, který ovlivnil celé utkání a neumožnil jeho řádné dohrání. Trest by měl
být dostačující k tomu, aby si vedoucí mužstva svou chybu uvědomil a v budoucnu ji neopakoval
a vykonával řádně výkon své funkce, tak jak mu stanovuje Soutěžní řád.
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.
b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu trestu
na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši
300 Kč a zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto
rozhodnutí.
5. Povinnosti klubu SHC Ďáblové Praha, SHC HbC Fénix Praha
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 2300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003100058, specifický symbol: 122223
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: SHC Ďáblové Praha, SHC HbC Fénix Praha
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích
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