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V Přelouči dne 6.8.2017 

 

 

 Regionální svaz hokejbalu 
Čechy západ 
Předseda Josef Kadaně 

 

 

 
 

 ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  
č. DK-02-2017-2018 

 
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) Podnět TJ Snack Dobřany na osobu 

předsedy RSHb Čechy Západ Josefa Kadaněho pro fyzické a verbální 
napadení hráče Dobřan Jana Brtníka při krajském výběru Plzeňského kraje 
kategorie U 15 dne 21.6.2017 
 
 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů DŘ, podnět klubu TJ Snack Dobřany, vyjádření 
Jana Brtníka, vyjádření Václava Šůchy, vyjádření Václava Tůmy, vyjádření Josefa 
Kadaněho,  
 

 
v souladu s čl. 5 odst. 10 DŘ považuje průběh jednání za dostačující a trest 
neukládá.  
 
 
 

3. Odůvodnění: 
     DKČMSHb obdržela podnět klubu TJ Snack Dobřany na chování předsedy RSHb Čechy 
Západ Josefa Kadaněho při průběhu Campu U15 Plzeňského kraje dne 21.6.2017. Klub uvedl, 
že Kadaně měl verbálně a fyzicky napadnout hráče Dobřan Jana Brtníka. DK ve věci zahájila 
šetření i přesto, že místně příslušná byla v daném případě DK regionu Západ. Vyžádala si 
doplnění informací od klubu Dobřan, především pak doplnění přesnějšímu popisu verbálního a 
fyzického napadení a dále zjištění dalších osob, které měly být incidentu přítomny. Klub 
Dobřan doplnil, že o celém incidentu se dověděli od trenéra U15 Václava Šůchy, který jim o 
fyzickém napadení řekl  s tím, že  Kadaně uchopil Brtníka za ruku, lomcoval s ním, řval na 
něho a tím na něho vyvíjel psychický nátlak. Všemu byli přítomni i další hráči výběru a dále 
asistent trenéra Václav Tůma. Důvodem napadení měl být fakt, že hráči nastoupili bez 
chráničů kolen. Dále měl Kadaně verbálně napadnout matku hráče Brtníka, která byla 
přítomna. 
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     Ve věci se vyjádřil Václav Šůcha, který uvedl, že nedošlo k žádnému fyzickému napadení. 
Pan Kadaně hráčům vytýkal, že nemají chrániče a hráč Brtník se měl údajně zašklebit a proto 
se na něho p. Kadaně obořil, s dotazem proč se mu směje. Šůcha se domnívá, že Kadaně měl 
slunce v zádech a proto se mu zdálo, že se mu hráč šklebí. Celou situaci považuje za zbytečně 
vyhrocenou, Kadaněmu to pak vysvětloval. 
     Václav Tůma uvedl, že klub Dobřan má mylné informace. On incidentu přítomen nebyl, 
vykonával zrovna jinou činnost. Sám je překvapen, že se mu hráči v té době o celé věci ani 
nezmínili. 
     O vyjádření DK požádala ,cestou klubu,  o písemné vyjádření hráče Brtníka a jeho matky. 
Paní Brtníková telefonicky přislíbila vyjádření zaslat, což se do doby uzavření věci nestalo. Hráč 
Brtník se k věci vyjádřil, kdy uvedl, že v průběhu tréninku ke skupině přišel nějaký starší muž a 
ptal se jeho a spoluhráče Duchka, proč nemají kolenní chrániče, když jsou řády předepsány? 
On odpověděl, že je nemá a Duchek, že je má doma. Potom začal křičet, proč je nemá, když 
to pravidla předepisují? Opět mu řekl, že neví. Když začal křičet na Duchka, tak se jej slušně 
zeptal, jestli to nepůjde vyřídit v klidu? Na to ho muž chytil za paži, zatáhl ke dveřím a ptal se 
jej, jestli ví, kdo on je? Do toho se vložil pan Šůcha a snažil se muže uklidnit. Na to jej muž 
měl strčit na dveře a ptal se jej na jméno, které mu on sdělil. V tu dobu se tam objevila jeho 
matka paní Brtníková a muž ji řekl, ať si svého syna lépe vychová. 
     Ve věci podal vyjádření Josef Kadaně, který telefonicky popsal celou událost ve stejném 
duchu, popřel fyzické napadení hráče, uvedl, že mluvil hlasitě, nikoliv však, že by křičel. 
Důvodem byl fakt, že hráči nerespektovali pravidla a neoblékli chrániče kolen. On, jako 
nejvyšší článek regionu, který soustředění pořádá, musí respektovat pravidla a požaduje to i 
po ostatních. Přislíbil písemné vyjádření k dané věci, které následně zaslal. V něm uvedl, že 
výběr PK v případě účasti na akcích ČMSHb je vždy výrazně podporován regionálním svazem 
hokejbalu Čechy Západ, jak materiálně, tak finančně. Proto považuje všechny hráče výběru za 
reprezentanty kraje a to se vším všudy, tedy i z dodržováním pravidel. Dále se k věci písemně 
nevyjádřil z důvodu bezpředmětné polemiky s někým, kdo opakovaně léta vytváří napětí a 
nepřátelskou atmosféru. DK zaslal několik mailů z minulých let, které proběhly mezi jeho 
osobu a panem Šlehoferem z Dobřan, aby DK měla představu o situaci mezi těmito stranami. 
     DK přehodnotila daný podnět a průběh šetření. Konstatovala, že dodržování řádů, pravidel 
a nařízení, v tomto případě ústrojové kázně, má být samozřejmostí u každého jednotlivce 
ČMSHb. U hráčů, kteří již reprezentují své kraje pak obzvlášť. Ze strany Josefa Kadaněho mělo 
však dojít k jinému řešení dané situace, především upozornění na absenci chráničů cestou 
trenéra pana Šůchy, který měl sám zjednat nápravu. Pokud by tak neučinil, měly výtky 
směřovat na něho. Na druhou stranu uchopení za paži hráče, tak jak je popisováno, nelze brát 
jako fyzické napadení dle čl. A odst. 5 písm. c) sazebníku DŘ, jelikož nebezpečnost tohoto 
jednání je, ve srovnání s jinými řešenými případy DK, kde byl trest uložen, nesrovnatelně 
nízká. V daném případě navíc šlo především o zdůraznění výtek k hráči, které byly v dané 
chvíli prioritou. Dále nikdo ze zúčastněných nepotvrdil, že došlo např. k vulgaritám, tak aby se 
věc dala kvalifikovat jako přestupek dle A odst. 4 písm. a) DŘ. Na základě popsaných 
skutečností považuje DK samotný průběh disciplinárního jednání za dostačující a trest 
neukládá. 
     Závěrem obecně. Vzhledem v hokejbalovém prostředí známému vztahu klubů TJ Snack 
Dobřany a HBC Plzeň, potažmo vztahu některých funkcionářů těchto klubů, DK doporučuje, 
aby svá jednání všichni řešili striktně v souladu s řády a pravidly. DKČMSHb nebude do 
budoucna řešitelem sporů, které patří spíše do občanskoprávního řízení.  

Rozhodnutí považuje tímto za odůvodněné. 
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4. Poučení: 

a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 
hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu vyměřených 
částek tímto rozhodnutím.  

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu 
trestu na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300 
Kč, a to dle ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené 
platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu TJ Dobřany  a Josefa Kadaněho:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  9.8.2017 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) upouští DK od poplatku za rozhodnutí. 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

Obdrží 
Týmy: TJ Snack Dobřany, předseda RSHb- Čechy Západ Josef Kadaně 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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