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Rozhodnutí vydala Sportovn ě technická komise ČKA, v 1. instanci. 
 

 Staré Sedlo 20. května 2015 

Věc:  Námitka TJ Horní Benešov proti pr ůběhu utkání 21. kola 2. KLM B mezi 
KK Záb řeh a TJ Spartak P řerov, odehraného dne 28. 3. 2015 

A. Zjišt ěné skute čnosti 

• STK ČKA obdržela dne 3. 4. 2015 námitku od družstva TJ Horní Benešov proti průběhu utkání 21. kola 
2. KLM B mezi KK Zábřeh a TJ Spartak Přerov, odehraného dne 28. 3. 2015. 

• Námitka měla všechny náležitosti podání. 
• Předmětem námitky je tvrzení, že výsledek utkání KK Zábřeh – TJ Spartak Přerov byl dohodnut předem 

ve prospěch hostujícího družstva. Tvrzení bylo doloženo kopií komunikace na sociální síti mezi přímým 
účastníkem utkání z družstva KK Zábřeh a hráčem TJ Horní Benešov. Z této komunikace zjevně vyplývá, 
že výsledek utkání byl dohodnut předem. 

• Vzhledem k závažnosti případu požádala STK ČKA VV ČKA o souhlas k předání celého případu 
k vyšetření Disciplinární komisi s tím, že o námitce rozhodne dle nálezu a případného rozhodnutí 
Disciplinární komise. VV ČKA žádosti vyhověl a souhlasil s přiměřeným prodloužením lhůt pro rozhodnutí 
o námitce. 

• Disciplinární komise poté zahájila disciplinární řízení a případ detailně vyšetřila. 
• Hráč KK Zábřeh, přímý účastník utkání, na přímý dotaz svá tvrzení potvrdil a souhlasil s použitím svého 

svědectví pro další řízení příslušných orgánů ČKA. 
• Z pohledu rozhodčí Soni Keprtové proběhlo utkání dle pravidel kuželkářského sportu.    
• Družstvo Přerova se k případu vyjádřilo v rámci DŘ a odmítlo ovlivnění průběhu a dohodu o výsledku. 
• Za oddíl KK Zábřeh poslala vyjádření STK hned po podání námitky Lenka Horňáková a konstatovala, že 

byla přítomná na části utkání a žádnou dohodu o výsledku nevnímala. 
• Disciplinární komise ve svém rozhodnutí potvrdila dohodu obou družstev o výsledku utkání a udělila tyto 

disciplinární tresty: pro KK Zábřeh odejmutí 6 bodů v příštím soutěžním ročníku a pro TJ Spartak Přerov 
odejmutí 8 bodů v příštím soutěžním ročníku. 

B. Rozhodnutí 

• STK ČKA kontumuje utkání KK Záb řeh – TJ Spartak P řerov pro ob ě družstva.  
• Pro obě družstva bude výsledek utkání 0:8 (0:24) , průměr z průměrů kuželen se nemění. Vedoucí 

soutěže upraví příslušným způsobem tabulku soutěže. 
• Oddílu TJ Horní Benešov bude vrácen vklad ve výši 400 Kč. Příslušný činovník si dohodne způsob 

vrácení vkladu se sekretariátem ČKA. 
• Disciplinární řízení již proběhlo, proto je předání případu DK irelevantní. 
• Z hlediska řízení utkání neshledala STK ČKA žádný problém. 

C. Odůvodn ění 

• Se souhlasem VV ČKA vyšetřila případ nejdříve Disciplinární komise. 
• Disciplinární komise ve svém šetření dospěla k závěru, že výsledek utkání byl předem dohodnut. STK 
ČKA akceptuje toto rozhodnutí a v jeho duchu rozhodla o námitce. 
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D. Poučení 
Proti rozhodnutí je možné se odvolat k Výkonnému výboru ČKA do 15 dnů ode dne převzetí tohoto 
Rozhodnutí v souladu s ustanovením sedmé části Správního a disciplinárního řádu ČKA – Odvolací řízení. 
Výše vkladu pro odvolání je 400 Kč (viz čl. 44, odst. 3, písm. a). 
 
 
 
 

Se sportovním pozdravem  
 
 
 

Ing. Hanuš Slavík  
předseda STK ČKA 

 
 
Na vědomí: 
Všichni členové VV ČKA 
Všichni členové STK ČKA 


