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Sp. zn. K1/2013 

Komise rozhodčích ŠSČR rozhodla dne 8. 3. 2013 ve složení Ladislav Palovský (předseda), 
Richard Fischl, Petr Harasimovič, Jan Malec a Jaromír Skála ve věci rozhodčího Martina 
Siebera takto: 
 

I. Rozhod čímu Martinu Sieberovi se ud ěluje napomenutí dle čl. 9, odst. 7, písm. a) 
Statutu rozhod čích. 

 

Odůvodn ění 

I. 

Rozborem zápisu o utkání a vyjádření obou kapitánů a rozhodčího zjistila komise, že Martin 
Sieber (dále jen rozhodčí) působil v utkání 2. ligy F Slavia Orlová 'B' – Slavia Kroměříž 'B' 
hraném 2. 12. 2012 v Orlové jako náhradní rozhodčí za nedostavivšího se delegovaného 
rozhodčího. Současně byl Martin Sieber kapitánem domácího družstva. Rozhodčí před 
zahájením utkání převzal od kapitánů sestavy a soupisky, avšak sestavy řádně 
nezkontroloval, jak mu ukládá ustanovení 2.5.6 Soutěžního řádu ŠSČR.  

Během utkání vyšlo najevo, že za družstvo domácích nastoupili tři cizinci a jeden volný hráč,  
kmenových hráčů v sestavě domácího družstva tudíž nebyla nadpoloviční většina, jak 
požaduje článek 3.6.10 Soutěžního řádu ŠSČR. Řídící orgán soutěže následně vyhlásil 
kontumační výsledek v neprospěch domácích. 

II. 

Skutkově srovnatelný případ již KR ŠSČR v minulosti posuzovala ve věci sp. zn. K 4/2008 a 
došla k závěru, že „za správný pokládá komise postup, kdy rozhodčí opisuje ze sestavy 
jména do zápisu o utkání, přičemž kontroluje pořadí hráčů podle soupisky a zároveň si do 
zápisu činí poznámky o tom, kdo z hráčů je host, volný hráč nebo cizinec. Zjistí-li rozhodčí 
jakoukoliv závadu, vyzve kapitána, který sestavu předložil, k nápravě“. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že rozhodčí Martin Sieber pochybil při výkonu svých povinností 
rozhodčího. Přestože byl současně kapitánem, který předložil chybnou sestavu domácího 
družstva k utkání, mohl jako rozhodčí zabránit tomu, aby se zápas odehrál v rozporu se 
Soutěžním řádem ŠSČR, kdyby po převzetí sestav postupoval, jak je výše popsáno. Z tohoto 
důvodu rozhodla Komise tak, že se rozhodčí Martin Sieber dopustil kárného provinění. 

III. 

Komise také konstatuje, že tento problém byl důsledkem souběhu funkcí rozhodčího a 
kapitána u jedné osoby, čímž došlo k oslabení kontrolního mechanismu, jenž rozhodčí 
představuje.  

 



 

IV. 

Poučení 

Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl. 3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR 
k VV ŠSČR do 16 dnů ode dne doručení. 

V Brně dne 8. 3. 2013 

IA Mgr. Ladislav Palovský, předseda KR ŠSČR 


