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Rozhodnutí Ligové komise RSHb Čechy Východ (dále LK RSHb)
č. 3 - 201617 ze dne 20.12.2016
LK RSHb Čechy Východ po vyhodnocení statistik a zápisů o utkání proběhlé podzimní části
sezony 2016-2017 soutěže KHbL a na základě podnětu klubu SK Ježci Heřmanův Městec a
SK Hokejbal Žamberk zjistila závažné porušení propozic soutěže ze strany družstev HBC
Hradec Králové B a HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice B, spočívající ve startu hráčů v této
soutěži, kteří před takovým startem ve stejném ročníku zasáhli do nejvyšší soutěže – CCM
Extraligy hokejbalu. Takové jednání je v rozporu s propozicemi soutěže KHbL 2016-2017, čl.
IV – Předpisy, odstavec 8 písm. d). V případě družstva HBC Hradec Králové 1988 „B“ se
jedná o start hráčů ve všech utkání podzimní části sezony, tj. v 10-ti případech, a v případě
týmu HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice „B“ ve dvou případech (utkání č. 62028 a
62038).
1. LK RSHb po projednání výše uvedených provinění v souladu s článkem 401 odst. 4 písm. b)
Soutěžního řádu hokejbalu 2015 (dále jen SŘ 2015) odečítá týmu HBC Hradec Králové
1988 „B“ z průběžné tabulky sezony 21 bodů, a týmu HBC JTEKT Svítkov Stars
Pardubice „B“ odečítá 6 bodů. V souladu s citovaným článkem 401 odst. 4 písm. b) SŘ 2015
nedochází k bodovému zvýhodnění ostatních týmů soutěže, statistické údaje ze všech
odehraných utkání zůstávají v platnosti.
2. LK RSHb trestá družstvo HBC Hradec Králové 1988 „B“ v souladu s čl. 9 oddíl B –
kolektivy Disciplinárního řádu hokejbalu 2015 – sazebník trestů, finanční pokutou ve výši
2.500,-Kč (5% sazby).
3. LK RSHb trestá družstvo HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice „B“ v souladu s čl. 9 oddíl
B – kolektivy Disciplinárního řádu hokejbalu 2015 – sazebník trestů, finanční pokutou ve
výši 2.500,-Kč (5% sazby).
4. Na toto rozhodnutí se vztahuje povinnost klubu HBC Hradec Králové 1988 a HBC JTEKT
Svítkov Stars Pardubice daná ustanovením čl. V odst. 12 Disciplinárního řádu hokejbalu 2015
uhradit poplatek ve výši 300,-Kč za vydání rozhodnutí.
5. LK ukládá za povinnost klubu HBC Hradec Králové 1988 uhradit částku 2.800,-Kč na účet
RSHb Čechy Východ č. 2200190661/2010, variabilní symbol 5003602003, specifický symbol
031617 s termínem úhrady do 5.1.2017.
6. LK ukládá za povinnost klubu HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice uhradit částku 2.800,Kč na účet RSHb Čechy Východ č. 2200190661/2010, variabilní symbol 5003606004,
specifický symbol 031617 s termínem úhrady do 5.1.2017.
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ODŮVODNĚNÍ
LK RSHb obdržela dne 20.11.2016 elektronickou poštou písemný podnět z klubu SK Ježci
Heřmanův Městec a následně podnět trenéra klubu SK Hokejbal Žamberk, dle kterého je dáno
podezření z porušení propozic soutěže tím, v průběhu sezony 2016-2017 nastoupili do zápasů KHbL
za týmy HBC Hradec Králové 1988 „B“ a HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice hráči, jež před
takovým startem zasáhli do CCM Extraligy hokejbalu, ačkoliv takový start je porušením ustanovení
propozic KHbL 2016-2017, článek IV – Předpisy, odstavec 8, písmeno d): „Hráč, který v průběhu
soutěžního ročníku 2016-2017 nastoupí do Extraligy mužů vč. play-off, nesmí již poté zasáhnout do
utkání soutěže KHbL (nastoupením se rozumí okamžik, kdy je hráč uveden v zápise o utkání Extraligy
mužů 2016-2017), ledaže je takovému hráči do klubu v soutěži KHbL zřízen přestup nebo hostování do
konce sezony.“ LK následným prověřením tohoto podnětu, zejména kontroly zápisů jednotlivých
utkání KHbL 2016-2017, se zápisy soutěže CCM Extraligy hokejbalu 2016-2017 a dále porovnáním
soupisek a zpracovaných statistik, zjistila, že dne 3.9.2016 (a v pozdějších zápasech) nastoupili za tým
HBC Hradec Králové 1988 k utkání CCM Extraligy hokejbalu hráči HBC Hradec Králové 1988 Petr
Šimek (RP č. 31897) a Daniel Černý (RP č. 33778) stejně jako hráči HBC JTEKT Svítkov Stars
Pardubice Ondřej Pelikán (RP č. 35451) a Martin Pitthard (RP č. 37221). Tito hráči po tomto datu,
tedy startu v nejvyšší soutěži – CCM Extralize hokejbalu, nastoupili do utkání KHbL – za HBC
Hradec Králové 1988 B v případě Daniela Černého do všech utkání podzimní části soutěže KHbL,
v případě Petra Šimka do osmi utkání podzimní části soutěže KHbL - a za HBC JTEKT Svítkov Stars
Pardubice B v případě Martina Pittharda v utkání č. 62028 a v případě Ondřeje Pelikána v utkání č.
62038. Tímto došlo k porušení pravidla omezujícího start hráčů jiné výkonnostní kategorie v KHbL,
přestože jsou všichni jmenovaní hráči vedeni na soupiskách dorosteneckých celků svých klubů,
nicméně výjimka z omezení startu hráčů mladších 20-ti let se k tomuto ustanovení propozic
nevztahuje a start hráčů je tak považován za porušení propozic soutěže a je tedy důvodem k postupu
řídícího orgánu soutěže dle čl. 401 odst. 4 písm. b) SŘ 2015. LK následně po zvážení všech okolností,
zejména pak vyjádření vyjádření předsedy klubu HBC Hradec Králové 1988 Jiřího Rytíře, který LK
uvedl, že došlo ze strany klubu HBC Hradec Králové 1988 k neúmyslným startům, neboť se klub
domníval, že v kontextu jednání zástupců RSHb Čechy Východ se zástupci regionálních klubů na
podzim 2014 ve Vysokém Mýtě a následné diskuse na půdě LK RSHb a VV RSHb, kde bylo
diskutováno právě omezení startu hráčů hrající nejvyšší soutěže v soutěži KHbL, se omezení startu
hráčů netýká hráčů mladších 20-ti let, tedy ročníku 1997 a mladší, rozhodla o odečtu všech bodů
získaných v utkání, ve kterých hráči jmenovaní výše zasáhli. LK RSHb výjimku startu hráčů do 20-ti
let věku umožnila pouze u omezení startu hráčů z 1. NHbL (čl. IV odst. 8 písm. e) propozic KHbL).
Dle zjištěných skutečností tak lze brát skutečně jako odůvodněné tvrzení, že v případě uvedených
startů hráčů došlo k omylu zapříčiněnému špatnou interpretací propozic soutěže KHbL. Nicméně
neznalost propozic, dle kterých se kluby do soutěží přihlašují, s jejich respektováním zasláním
přihlášky do soutěže souhlasí a zavazují se, neomlouvá. LK projednala uvedený případ jako
bezprecedentní, neboť nejsou známy obdobné případy ani z jiných soutěží, ani z vlastní historie. LK
v konečném rozhodnutí nepřistoupila k aplikaci ustanovení čl. 401 odst. 4 písm. b) SŘ a rozhodla
ponechat v platnosti všechny statistické údaje dosažené jednotlivými týmy v soutěži, stejně jako
nezvýhodnit žádný tým soutěže vynesením kontumačních výsledků.
Při stanovení výše finanční pokuty vycházela v případě klubu HBC Hradec Králové 1988 „B“ ze
závažnosti a opakovanosti jednání v rozporu s propozicemi soutěží, v případě týmu HBC Svítkov
Stars Pardubice „B“ pak ze skutečnosti, že klub byl v posledních dvanácti měsících disciplinárně

organizační jednotka
ČESKOMORAVSKÉHO
SVAZU HOKEJBALU
www.hokejbal.cz

Ligová komise
RSHb Čechy Východ
Pavel Shejbal
K Vinici 1901
530 02 Pardubice

mobil: +420 725 762 789
e-mail: lk@hokejbal-vc.cz
web: www.hokejbal-vychod.cz

bankovní spojení:
Fio banka, pobočka Chrudim
č.ú.: 2200190661/2010
IČ: 22769111, DIČ: CZ22769111

Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 1. 9. 2011

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU
PRO

PARDUBICKÝ

L i g o v á

k o m i s e

A

KRÁLOVEHRADECKÝ

R S H b

Č e c h y

KRAJ

V ý c h o d

trestán pro porušení řádů a propozic. Z uvedeného důvodu považuje LK RSHb uložené sankce a jejich
výše za odůvodněné.
LK RSHb vědoma si své role řídícího orgánu soutěže přijala pro zbývající část sezony vlastní
opatření k důsledné kontrole oprávněnosti startů hráčů v nejnižší regionální soutěži – KHbL a
jakékoliv podobné porušení propozic bude v duchu tohoto rozhodnutí sankcionovat.
LK zároveň upozorňuje všechny klubu KHbL, že hlavní díl odpovědnosti za start hráčů nesou sami
kluby. Je povinností vedoucího družstva uvést na soupisku pro mistrovské utkání pouze takové hráče,
kteří splňují podmínky pro start v soutěži a konkrétním utkání.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, dle čl. 502 SŘ, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení,
nebo oznámení tohoto rozhodnutí, a to k Odvolací komisi RSHb zastoupené Výkonným výborem
RSHb (pro adresování písemného odvolání se užije adresa sídla RSHb uvedená v zápatí tohoto
rozhodnutí). Odvolání, které nesplňuje stanovené náležitosti, dle uvedeného článku SŘ, nebude
projednáno. Odvolání nemá odkladný účinek.
V Pardubicích dne 20. 12 .2016
Pavel Shejbal v.r.
předseda LK RSHb

Rozdělovník:
kluby KHbL, ekonom, DK RSHb, VV RSHb, web
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