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v Přelouči dne 8.11.2019 
 

HBC Autosklo HAK Pardubice 
v soutěžích ČMSHb jako HBC Autosklo H.A.K. Pardubice 

Hradecká 575, Polabiny, 530 09 Pardubice  

IČO: 26516471 

zapsán: L 4187 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové   
 

 

 
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-04-2019-2020 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) šetří podezření z přestupku čl. A odst. 4 písm. b) DŘ 
hráče Martina Janečka, reg. 38479, HBC Autosklo HAK Pardubice, kterého se měl dopustit po 
utkání Extraligy juniorů dne 3.11.2019 mezi celky HBC Autosklo HAK Pardubice a HBC 
Hostivař, hraném v Pardubicích, tím, že vulgárně urážel slovy přítomného delegáta utkání. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů , Zvláštní zprávu delegáta z utkání č. 4040 Extraligy 
juniorů ze zápasu HBC Autosklo HAK Pardubice a HBC Hostivař, hraném dne 3.11.2019 v 
Pardubicích a další, dosud známé skutečnosti 
 

 hráči předběžně zastavuje činnost. 
 

 

 

 
3. Odůvodnění      

 
     Ze zvláštní zprávy delegáta výše uvedeného utkání, která byla zaslána  DK pro podezření z 
přestupku hráče, vyplynulo, že po utkání, když delegát odcházel kolem skupinky lidí, byl slovně 
napaden hráčem domácích Martinem Janečkem a to slovy: " ty čuráku černej, ty už jdi taky do 
hajzlu, běž do solárka. Hráče delegát identifikoval. V současné době DK shromažďuje 
vyjádření zainteresovaných stran a další důkazy a v dané věci bude rozhodovat. Vzhledem k 
tomu, že dle zprávy delegáta se jedná o jednání, kterého se jednotlivec dopustil po utkání a 
takové jednání by v době utkání mělo za následek udělení TH, zastavuje hráči činnost až do 
celého vyšetření případu, vše v souladu s čl.2 odst. 6 DŘ. DK v daném případě musí zvážit 
všechny dostupné informace, které ji byly stranami předloženy a vyhodnotit všechny 
polehčující a přitěžující okolnosti.  Nelze však jednat unáhleně a pod tlakem. Je však zřejmé, 
že skutková podstata přestupku čl. A odst. 4 písm. b) - urážky, hrubé chování a slovní 
napadení zástupců řídícího orgánu, byla naplněna a bude mít za následek zastavení činnosti. O 
její délce rozhodne DK v nejbližším možném termínu. Hráč do konečného rozhodnutí nesmí 
nastoupit v žádné soutěži ČMSHb. 
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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 částek, 
vyměřených tímto rozhodnutím. Toto rozhodnutí není zpoplatněno v souladu s čl. 5 odst. 
13 DŘ. 

 

 
5. Povinnosti klubu HBC Autosklo HAK Pardubice 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 9. 11. 2019 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HBC Autosklo Pardubice 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 

mailto:dk@hokejbal.cz

