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

 
V Samosolech dne 16.3.2023 
 

Eagles Brno, z. s. 

v soutěžích ČMSHb jako Eagles Brno 

Svahová 610/25, 62300 Brno 

IČO: 04430115 

zapsán: L 20874 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-28-2022-2023 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) na základě podnětu a následné kontroly statistik z 2.ligy Morava 
– Jih 2022-2023 zjistila, že v utkání č. 71039 hraného dne 20.11.2022 a v utkání č. 71043 hraného 

dne 4.3.2023 nastoupil hráč Eagles Brno Jiří ŠMARDA, (č.r. 42184) i přesto, že mu byla rozhodnutím 
DK ČMSHb č. DK-17-2022-2023 ze dne 3.12.2022 zastavena činnost v období od 20.11.2022 do 12.3.2023 

ve všech soutěžích organizovaných v rámci ČMSHb. 

Hráč se tak prokazatelně provinil startem v utkáních v době zastavení činnosti. 
V daném případě rozhodovala DK ve složení Libor Komůrka, Lucie Rejlová a Tomáš Laibl. 

 
2. Rozhodnutí DK 

Na základě skutečností uvedených v bodě 1) tohoto rozhodnutí konstatuje DK, že došlo k naplnění 
ustanovení SŘ, článek 401, odst. 5, písm. e), a to porušením ustanovení SŘ, článek 306, odst. 3), písm. 

h) ze strany vedoucího družstva Eagles Brno Jiřího Šmardy č.r. 42414. DK proto vydává soubor 

následujících rozhodnutí: 
 

a) DK konstatuje že uvedený hráč nastoupil k utkání 2.ligy Morava Jih č. 71039 a 71043 hraných ve dnech 

20.11.2022 a 4.3.2023 v době zastavení činnosti rozhodnutí DK ČMSHb č.17-2022-2023, tj. neopráv-

něně. 

b) DK trestá vedoucího družstva Eagles Brno Jiřího ŠMARDU, č.r. 42414 dle přílohy DŘ „Sazebník 

trestů“, části A. Jednotlivci, bodu 2., odstavce c) finanční pokutou ve výši 30%, (z 10-50%) tj. 
1 500 Kč, a zastavením činnosti vedoucího družstva na 20% utkání (z až 80%) tj. 3 nejbližší 

utkání dle platného rozpisu týmu Eagles Brno, tedy utkání č. 71049 hrané dne 18.3.2023, utkání 

č. 71054 hrané dne 25.3.2023 a další dle vývoje soutěže. V praxi to znamená, že jednotlivec 
nesmí v daném období vykonávat žádnou činnost spojenou s funkcí vedoucího družstva, a to včetně 

jeho přítomnosti na hráčské lavici družstva. 

c) Hráči Jiřímu ŠMARDOVI č.r. 42184 mění výkon původního trestu ZČ na 2 utkání a tento vymezuje 

utkáními Extraligy dorostu č. 5151 a č. 5156. Časově je trest vymezen dnem prvního jmenovaného 

utkání, tj. 19.3.2023 a dnem konání druhého utkání trestu včetně, tj. 2.4.2023.  
Trest zastavení činnosti se vztahuje na všechna utkání soutěží organizovaných ČMSHb nebo jeho 

nižšími složkami (RSHb), kde je hráč evidován na soupisce týmu.   

d) DK dále vydává podnět LK RSHb Morava Jih DK ČMSHb č. P-003-2022-2023 pro neoprávněný start 

hráče v utkáních 2.Ligy Morava Jih č.71039 a 71043.  

DK konstatuje, že došlo zřetelně k neoprávněnému startu hráče, především z neznalosti řádů a ke špatné 

komunikaci klubů TJ Sršni Svitavy, kde hráč působí formou střídavého startu v Extralize dorostu, a jeho 

mateřským klubem Eagles Brno. DK hráči trest vyměřila ve stejné výši, který měl původně vykonat a v 
soutěži, kde mu byl trest udělen, jelikož původní trest se vzhledem k neoprávněnému startu hráče, minul 

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

 
 

3. Povinnosti klubu Eagles Brno 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 17.3.2023 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 1 800 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 1724200504/0600, 

variabilní symbol: 4003702035, specifický symbol: 282223 nejpozději do 30.3.2023. 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení (oznámení o příkazu, informaci o převodu) vyměřené částky v bodě 3. c) 

neprodleně po provedení platby elektronicky na e-mail: dk@hokejbal.cz. 

 

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.  

 

 
Se sportovním pozdravem 

 

 
 

 
Ondřej Průša, v.r. 

předseda DK ČMSHb 
 
Obdrží 
Eagles Brno 
TJ Sršni Svitavy 
LK RSHb Morava Jih 
Ekonomický úsek ČMSHb 
Úsek soutěžního hokejbalu ČMSHb 
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