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

HBC Plzeň
v soutěžích ČMSHb jako HBC Plzeň
Žlutická 2234/1a, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČO: 45333998
Zapsán: L 173 vedená u Krajského soudu v Plzni

V Olomouci dne 11. 5. 2018

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb
č. OK-05-2017-2018
1.

Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení Martin Černý, JUDr. Karel Poupě, Ing. Jan
Emmer dne 9. 5. 2018 projednala odvolání klubu HBC Plzeň (dále jen Plzeň) zastoupeného
panem Josefem Kadaněm proti rozhodnutí ligové komise ČMSHb číslo LK-65-2017-2018 ze dne
8. 5. 2018.

2.

OK rozhodla takto:

Rozhodnutí ligové komise ČMSHb č. LK-65-2017-2018
se R U Š Í v plném rozsahu dle Souboru předpisů
čl. 502 ods. 9.
3.

Odůvodnění:

Na základě podnětu klubu Plzně ze dne 9. 5. 2018 proti rozhodnutí ligové komise ČMSHb
(dále jen LK) číslo výše uvedeno Odvolací komise ČMSHb nařídila jednání ve věci na 9. 5.
2018. OK před samotným řízením provedla vlastní šetření, kde vycházela z rozhodnutí LK,
která se opírá o čl. 401, bod 3 a 5. Dále vycházela z odvolání Plzně, která poukazuje na to, že
v tomto článku není nic uvedeno o přenosu vyšších trestů do dalšího utkání.
OK zde musí konstatovat, že současná úprava tohoto předpisu je vyložitelná dvojím
způsobem. A to jak z pohledu LK, která tak může postupovat, jelikož se jí takto zvolený
způsob může zdát logický, ale rovněž tak může pochopit Plzeň, která poukazuje de facto na
to, že co není zakázáno je povoleno.
OK právě z výše uvedených důvodů, za užití současných řádů, nemůže jasně říct, jest-li má
větší oporu v řádech LK a nebo Plzeň.
Proto s ohledem na předchozí kontumaci, která je zcela oprávněná ze strany LK, k přihlédnutí
toho, že OK má za to že by v tomto případě měla nechat, pokud je to alespoň trochu možné, o
stavu série rozhodnout sportovní cestou, kterou je 5. zápas play-off extraligy SD.
OK má také za to, že v nastalé situaci, je to momentálně nejspravedlivější varianta, ne jen pro
zúčastněné celky, ale i celkově pro celou soutěž této kategorie, rozhodnutí ve výrokové části
s odůvodněním tak jak jej popisuje.
OK ve svém odůvodnění, také uvádí postoj klubu Písku, kdy tento klub je zastoupený panem
Vítem Čapkem. Pan Čapek sám odvolací komisi v telefonickém hovoru řekl, že bude
respektovat rozhodnutí OK, ale on sám osobně by rád respektoval pouze dvě možná
rozhodnutí. To, že bere skutečnost, že výsledků nedosáhl klub sportovní cestou a má za to, že
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by měla postoupit Plzeň. A druhé rozhodnutí, které by byl ochoten respektovat, je to, že dojde
k 5. zápasu.
OK tímto nechce říci, že se řídila vyjádřením klubu Písku, ale poukazuje tím na tzv. fair-play
přístup Písku.
Z výše uvedeného má OK své rozhodnutí za odůvodněné.
4.

Poučení:
Proti rozhodnutí Odvolací komise není přípustný opravný prostředek a rozhodnutí komise je
konečné. (SŘ Hlava V., čl. 502, bodu 10).
Peněžní vklad za projednání věci v odvolacím řízení se navrhovateli vrací.
Peněžní vklady vycházející z rozhodnuti LK-65-2017-2018 se vracejí klubu Plzni.
Se sportovním pozdravem

Martin Černý, v.r.
předseda OK ČMSHb
Obdrží

Týmy: HBC Plzeň, HBC Písek
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Odvolací komise

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6

tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
email: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz

bankovní spojení:
Moneta Money Bank, a. s.
číslo účtu: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

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

Str. 2 / 2

