
Výkonný výbor ČKA 

prostřednictvím STK ČKA 

Ing. Hanuš Slavík – předseda komise 

Krátká 340 

356 01 Staré Sedlo 

         V Teplicích 11.4.2017 

 

Odvolatel:  Kuželkářský klub Hvězda Trnovany, z.s., IČ: 70582777, se sídlem Masarykova 202,  

415 01 Teplice 

Věc:   Neodehraný zápas 22. kola 3.KLM B KK Hvězda Trnovany B - Spartak Rokytnice n. J.  

 

 

I. 

Odvolatel obdržel dne 9. dubna 2017, prostřednictvím vedoucího soutěže, rozhodnutí STK ČKA, které 

se zabývalo neodehraným zápasem 22. kola 3.KLM B KK Hvězda Trnovany B vers. Spartak Rokytnice 

nad Jizerou. 

V napadeném rozhodnutí STK ČKA shrnula zjištěné skutečnosti, na jejímž základě rozhodla o tom, že 

bude předmětné utkání odehráno v novém termínu a to nejpozději 17.4.2017 od 10:00 hodin. 

Odvolatel konstatuje, že v rozhodnutí STK ČKA (viz příloha) zcela chyběla kapitola Poučení o 

opravných prostředcích, kde musí být uvedeno, že proti danému rozhodnutí je možné se odvolat 

k Výkonnému výboru ČKA, a to do 15 dnů ode dne převzetí napadeného rozhodnutí (Správní a 

disciplinární řád, článek 33, odstavec a). To, že nebylo poučení uvedeno, prodlužuje odvolání na 60 

dnů (Správní a disciplinární řád, článek 33, odstavec b).  

Odvolatel však nechce žádným způsobem bránit rychlému vyřešení problému, proto se tímto ve 

stanovené lhůtě proti napadenému rozhodnutí STK ČKA odvolává, přičemž níže v tomto odvolání 

uvádí svou argumentaci. 

 

II. 

Podstatou sporu je skutečnost, že se hráči TJ Spartaku Rokytnice n. J. nedostavili k zápasu 22. kola 
3.KLM B do Ústí nad Labem s KK Hvězda Trnovany B, které začínalo od 10:00 hodin. 
 
Zástupce TJ Spartak Rokytnice pan Novotný argumentuje (viz příloha), že bylo družstvo TJ Spartak 
Rokytnice n. J. uvedeno administrativní chybou vedoucího soutěže v omyl, což pomohlo k chybnému 
postupu družstva a neodehrání utkání. Touto administrativní chybou bylo uveřejnění začátku zápasu 
od 14:00 ve Zpravodaji č. 21 ze dne 2.4.2017. 
 

  



III. 

Zástupce TJ Spartak Rokytnice n. J. se odkazuje na informaci ze Zpravodaje, ale ten je pouze 

informačním zdrojem. Jediným oficiálním zdrojem je Rozlosování 3. KLM B, které je veřejně dostupné 

na oficiální stránkách ČKA v sekci výsledkový servis 3.KLM B  Zpravodaje a tam je jasně stanoven 

začátek utkání na 10:00 hodin. Tento dokument je tam k dispozici od 28.8.2016 (pro celoroční  

rozlosování) a od 7.1.2017 (upřesněné jarní rozlosování). V obou verzích je začátek zápasu uvedený 

10:00 hodin. 

Informace o začátku zápasu ve 14:00 hodin ve Zpravodaji č.21 si všiml vedoucí našeho družstva   

p.Vratislav Kubita a v úterý 4.4.2017 volal p.Novotnému 2x na mobilní telefon, ale ten telefon 

nezvedl ani jednou. Pan Kubita chtěl předejít příp. problémům, které nyní nastaly. O této skutečnosti 

se p. Novotný v dopise, který zaslal na STK ČKA, nezmiňuje. Toto tvrzení můžeme dokázat výpisem 

hovorů z telefonu p.Kubity. 

Je ale s podivem, že zástupci TJ Spartak Rokytnice n.J. nás bezostyšně nařkli z toho, že jsme je o chybě 

neinformovali (viz vyjádření výše), ale sami na tuto chybu vedoucího soutěže vůbec nepřišli a 

okamžitě se jí začali řídit. Jak v podzimním, tak i v jarním rozlosování 3.KLM „B“ byl začátek utkání 

stanoven na 8.4.2017 od 10.00 hod a pokud by mělo dojít k oficiální změně termínu utkání, byť jen v 

čase, tak by to bylo vedoucím soutěže ve Zpravodaji jasně popsáno a specifikováno (jak slovem, tak i 

vizuálně), stejně tak by o této oficiální změně byli informováni vedoucí obou družstev zvlášť 

(minimálně e-mailem).  

Ne někdo z Trnovan, ale někdo z TJ Spartak Rokytnice n.J. pochybil a udělal chybu, za kterou 

nejsme v žádném případě odpovědni.  

To, že tato situace nastala v posledním kole, je pouze shoda náhod a domníváme se, že pokud by 

stejná situace nastala v jiném kole kdykoliv dříve, tak by bylo rozhodnutí STK ČKA k družstvu 

Rokytnice nad Jizerou nekompromisní. Dopad v bodech a v setech na konci sezony by byl přitom 

naprosto stejný jako nyní. 

Dále se odvoláváme na Rozpis kuželkářské ligy 2016-2017, kdy dle článku 24, odstavec f), kdy zápas 

posledního kola nelze odložit na pozdější termín. 

IV. 

S ohledem na shora uvedené odvolatel navrhuje, aby dle Rozpisu kuželkářské ligy 2016-2017, dle 

článku 24, odstavec c) byl vyhlášen kontumační výsledek. 

 

S úctou        

 

       Za KK Hvězda Trnovany, z.s.: 

 

 

       ……………………………………………………………… 

       Zdeněk Kandl, předseda klubu 

 



Přílohy: 

Dopis Rokytnice n. J. předsedovi STK ČKA, ing. Slavíkovi 

Rozhodnutí STK o odehrání zápasu KK Hvězda Trnovany B – Spartak Rokytnice n. J. v novém termínu 

Zaplacení poplatku za odvolání 

 

 

Dopis Rokytnice n. J. předsedovi STK ČKA, ing. Slavíkovi 

Dobrý den, 

vážený pane Slavíku, považujeme údaje ve zpravodajích od vedoucího soutěže za aktuální. V 

posledním zpravodaji a na stránkách ČKA se měl zápas odehrát od 14:00 h v Ústí nad Labem. Kapitán 

našeho družstva obdržel telefonát od domácích Trnovan dnes ráno v 10:15, proč jsme nenastoupili k 

zápasu v 10:00 h., jak je uvedeno v základním rozpisu soutěže. Myslíme si toto: jestliže někdo z 

Trnovan odhalil chybu v čase odehrání zápasu mezi základním rozpisem a posledním aktuálním 

zpravodajem soutěže, měl by neprodleně kontaktovat vedoucího soutěže (J.Egrt), nebo kapitána 

družstva Rokytnice "A", popř. jeho organizačního pracovníka. Po komunikaci s vedoucím soutěže 

(J.Egrt) nám nejprve bylo sděleno, že je to jeho chyba. Po dalším telefonátu s J. Egrtem nám bylo 

sděleno, že máme smůlu a měli jsme se řídit rozpisem soutěže. Neodehraný zápas ovlivní konec 

tabulky a my trváme na novém termínu zápasu. 

 

Děkujeme za uvedení na pravou míru.  

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 

 

 



 

 

 

 

Rozhodnutí STK o odehrání zápasu KK Hvězda Trnovany B – Spartak Rokytnice 

nad Jizerou v novém termínu 

 

 Jičín 9.4. 2017  

Rozhodnutí STK VV ČKA ze dne 9.4. 2017  

STK rozhodlo ve věci neodehraného zápasu 22.kola 3.KLM B Hvězda Trnovany B a Spartaku 

Rokytnice. Zápas bude odehrán v novém termínu a to nejpozději 17.4. od 10 hodin. 

Zdůvodnění: 

Celek Rokytnice byl uveden administrativní chybou vedoucího soutěže v omyl, což pomohlo 

k chybnému postupu družstva a neodehrání utkání. Situace je bohužel nepříjemná vzhledem k tomu, 

že se jedná o poslední kolo a rozhoduje se ještě o sestupových pozicích tohoto ročníku. 

 

J.Egrt 

vedoucí soutěže 

  



Zaplacení poplatku za odvolání 

 

 

 

 

 


