
 
 

 

 

 Disciplinární řízení 
 

Úvod 
 

VV ŠSČR ustanovil na své schůzi 1. 11. 2022 disciplinární komisi k prošetření podezření z nevhodného 

chování hráče Pavla Káni v utkání 2. ligy F: ŠK ASK Tatra Kopřivnice A – TŽ Třinec B a to ve složení Petr 

Záruba (předseda DK), Bohumír Sunek a Jiří Novák. Komise zahájila svou činnost prostřednictvím 

telefonické a emailové komunikace. 

Komise se vlastním šetřením pokusila objasnit všechny podstatné skutečnosti a okolnosti 

projednávaného případu (čl. 6. 3. Disciplinárního řádu, dále DŘ). K tomu použila zápis o utkání, ve 

kterém se vyjadřuje kapitánka hostujícího týmu – Olga Sikorová, hráč Pavel Káňa a následnou 

emailovou komunikaci kapitána domácích – Pavla Rosinského s předsedou DK – Petrem Zárubou. Dále 

požádala o vyjádření rozhodčího daného utkání Vlastimila Veřmiřovského, který se v zápise k danému 

incidentu nevyjádřil a kapitánku hostí, aby své vyjádření v zápise dopřesnila. Následně popis situace 

poslala Pavlu Káňovi k jeho vyjádření. 

 

Průběh událostí 
 

Utkání 2. ligy F: ŠK ASK Tatra Kopřivnice A – TŽ Třinec B se hrálo 16. 10. 2022. V časových tísních v partii 

Káňa Pavel – Pilch Roman nabídl bílý remízu. Na tuto nabídku remízy se otočil hráč Pilch na kapitánku 

svého družstva, která byla přítomna partii, a ta, pozorující průběh partie, ihned zareagovala slovem 

„hrej“, aby hostující hráč pokračoval v partii. Toto jednání se panu Káňovi nelíbilo, a proto zastavil 

hodiny a přivolal rozhodčího. Rozhodčí správně reagoval, že dle pravidel kapitánovi přísluší vyjadřovat 

se k nabídkám remíz a nechal v partii pokračovat. S tímto rozhodnutím podle svého vyjádření – viz 

počátek třetí věty vyjádření p. Káni – zásadně souhlasí, i když v následující větě ho rozporuje. Místo 

toho, aby se ale podvolil rozhodnutí rozhodčího, nadále hlasitě mluvil, čímž rušil nejen soupeře, ale 

zároveň všechny hráče v hrací místnosti, kteří se aktuálně nacházeli v časových tísních. Domácí hráči 

se snažili pana Káňu uklidnit, ale bohužel neúspěšně. Po několika dalších tazích došlo k opětovné 

nabídce remízy. Kapitánka hostů přišla ke stolu hráčů ze strany p. Pilcha, dle vyjádření pana Káni bez 

ohledu na respekt jeho osobního prostoru. Nicméně asistenci rozhodčího k zásahu si nevyžádal a sám 

začal gesty a slovně kapitánku od partie odhánět. Přitom ji stoupnul na nohu. To už jeho soupeř 

nevydržel a bez další konzultace s kapitánkou remízu přijal.  

Kapitánka hostů chtěla chování pana Káni zapsat do Zápisu utkání. Ten k ní opětovně přistoupil až se 

kapitánky hostujícího týmu dotýkal. Sice se za své předchozí jednání (stoupnutí na nohu) omluvil, ale 

přes upozornění kapitánky, aby od ní odstoupil, tak na její žádost nereagoval a začal opětovně hlasitě 

mluvit, takže se kapitánka hostů cítila pod nátlakem. 

Pan Pavel Káňa tento popis událostí rozporuje a jako spouštěč celého incidentu uvádí výzvu kapitánky 

Olgy Sikorové k pokračování hry na základě jeho nabídky remízy. Nadále trvá na tom, že takto se 



 
 

 

 

kapitán družstva vyjadřovat nemůže a že naopak on byl vyrušován ve hře v časové tísni. Nicméně v tu 

chvíli byl na tahu jeho soupeř. Zároveň uvádí, že partie skončila remízou opakováním tahů, a nikoliv 

další nabídkou remízy. To se však ze zápisu partie v elektronické formě neprokázalo. Kromně 

nevhodného chování pana Káni pochybili oba kapitáni, tak i rozhodčí utkání. Rozhodčí, který byl 

zároveň hrajícím hráčem a také v časové tísni, dostatečně nezasáhl proti nevhodnému chování pana 

Káni. Jeho chybu tak řeší Komise rozhodčích samostatně. Kapitáni pochybili v tom, že svá vyjádření 

k utkání nepsali až po jeho dohrání, ale ještě v průběhu. Jak kapitáni, tak rozhodčí pochybili v tom, že 

nechali do zápisu o utkání vyjádřit se hráče. Navíc jeho vyjádření stvrdili podpisem ještě před jeho 

dopsáním, tedy nevěděli, co svým podpisem stvrzují. 

 

Zahájení disciplinárního řízení 
  

Na základě popsaných skutkových zjištění DK rozhodla podle čl. 6.1 DŘ o zahájení disciplinárního řízení 

s Pavlem Káňou pro hrubou nekázeň a nesportovní chování. 

Komise se shodla, že na základě zjištěného skutkového stavu může bez dalšího dokazování a osobního 

projednání přistoupit k rozhodnutí o uložení trestů. Osobní projednání nežádá ani Pavel Káňa na 

základě emailu z 16. 12. 2022. 

 

Rozhodnutí 
 

Na základě shody výpovědí kapitána domácích Pavla Rosinského, kapitánky hostů Olgy Sikorové a 

rozhodčího Vlastimila Vermířovského a i přes nesouhlas Pavla Káni DK ŠSČR ve složení Petr Záruba 

(předseda DK), Bohumír Sunek a Jiří Novák ustavená VV ŠSČR 1. 11. 2022 rozhodla dne 19. 12. 2022, 

že: 

Pavel Káňa se svým chováním po první i druhé nabídce remízy v partii Pavel Káňa – Roman Pilch a po 

dohrání své partie dopustil hrubé nekázně a nesportovního chování, čímž ovlivnil regulérnost 

samotného utkání tak i soutěže. 

Za toto provinění se mu ukládá podmíněné zastavení závodní činnosti na 1 měsíc se zkušební dobou 

6 měsíců. 

 

Odůvodnění 
 

Pavel Káňa nerespektoval rozhodnutí rozhodčího utkání, který je v utkání autorita, která rozhoduje 

sporné momenty. Nereagoval ani na upozornění svých spoluhráčů na to, aby se uklidnil a nerušil 

ostatní ve hře. Tímto se dopustil hrubé nekázně a nesportovního chování nejen vůči svému soupeři a 

hostujícího týmu, ale i vůči vlastním spoluhráčům. 

Při výběru trestu postupovala DK podle čl. 3. 1 a násl. DŘ. DK zohlednila především to, že se jedná o 

hráčovo první provinění (čl. 3.3.1 DŘ). DK též přihlédla k přitěžující skutečnosti, že se hráč dopustil více 



 
 

 

 

provinění (nerespektování rozhodnutí rozhodčího a vyrušování) a svým jednáním ovlivnil regulérnost 

dalších partií. 

 

Poučení 
 

Proti rozhodnutí DK ŠSČR se lze podle čl. 7 Odvolacího řádu odvolat písemně do 16 dnů ode dne 

oznámení či doručení tohoto rozhodnutí k VV ŠSČR. V opisu se odvolání zasílá předsedovi 

disciplinárního orgánu, který rozhodnutí vydal. 

 

Frýdek-Místek, 19. 12. 2022 

 

         …………………………………….. 

         Petr Záruba, předseda DK 

Rozdělovník:  

Pavel Káňa 

Bohumír Sunek 

Jiří Novák 

Martin Petr – předseda ŠSČR 

František Štross – generální sekretář ŠSČR 

 

       


