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v Přelouči dne 14.11.2019 
 

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-05-2019-2020 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala uložení trestu ve hře (dále jen TH) za 
fyzické napadení diváka hráči klubu HBC Autosklo HAK Pardubice Davidu Hruškovi, č. 
reg. 35438, v utkání Extraligy juniorů č. 4040 mezi týmy HBC Autosklo HAK Pardubice a HBC 
Hostivař hraném dne 3. 11 .2019 v Pardubicích. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů DŘ čl. A odst. 5 písm. c), dodatečné vyjádření 
rozhodčího utkání, vyjádření obou klubů, ZZD utkání,  
 

trestá hráče Davida Hrušku 
 

a) FP ve výši 20 % (z 20-100 %) tj. 1000Kč, přičemž trest je v mládežnické kategorii 
snížen na polovinu, tedy 500Kč 

b) ZČ na 10% utkání (z až 50 %) tj. 2 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č. 
4065 a 4068 hraných ve dnech 9. 11. 2019 a 16. 11. 2019. Trest se vztahuje na 
všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      

 
     V zápase č.4040 Extraligy juniorů obdržel v čase 41.41 hráč domácích TH za napadení 
diváka. V uvedený čas dostali vyšší tresty dále tři hráči hostí a tři hráči domácích (včetně 
Hrušky) vše shodně za hrubost. Z dodatečného vyjádření rozhodčího utkání vyplynulo, že 
došlo ke vzájemné bitce tří dvojic hráčů, dvě byly postupně ukončeny, pouze hráč Hruška 
pokračoval v bitce s hráčem soupeře, který ležel na zemi. Do toho se vmísil hráč Srp z 
Hostivaře a došlo k další potyčce mezi ním a Hruškou. Rozhodčí se snažil hráče od sebe 
oddělit, což se mu nedařilo. V té době docházelo i k pokřikům diváků hostí na domácího hráče. 
Jelikož potyčka probíhala u mantinelu v blízkosti tribuny, domácí hráč si přestal všímat soupeře 
a došlo ke slovní konfrontaci s jedním divákem, kdy hráč přes mantinel diváka udeřil. Rozhodčí 
uvedl, že nebylo v jeho silách konfrontaci zabránit a k tomu došlo až když se do sporu vložili 
domácí hráči a svého spoluhráče odtáhli. Všem aktérům potyčky následně uložili rozhodčí 
tresty 5+OK, hráči Hruškovi pak za napadení diváka trest TH. Klub HBC HAK Pardubice ve 
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svém vyjádření upozornil na skutečnost, že diváci neslušně jejich hráči nadávali a tento byl, 
jako první divákem, kontaktován, kdy jej divák udeřil do klíční kosti, následně jej měl hráč 
chytit za bundu a nejspíše i udeřit. Klub Hostivaře popsal událost tak, že hráč reagoval na 
slovní narážky, nebyly však hanlivé a natáhl se přes mantinel a udeřil zmiňovaného diváka. 
Delegát ve své zprávě uvedl, že DH Hruška se v rámci šarvátky dostal až k mantinelu a zde 
zaútočil rukama proti hostujícímu divákovi. TH bylo  dle delegáta uděleno správně. 
     DK vzala v patrnost vyjádření všech stran, konstatovala, že hráč se přestupku čl. A odst. 5 
písm. c) sazebníku DŘ dopustil. Přihlédla ke skutečnosti, že nebyl v posledních dvou letech 
disciplinárně řešen i k tomu, že mohl být k činu vyprovokován a uložila trest na dolní hranici 
sazby a má jej za postačující k tomu, aby se z něho hráč do budoucna poučil. 
     Rozhodnutí tímto povařuje za odůvodněné. 
 

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. 

 

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 zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto 
rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu HBC Autosklo HAK Pardubice 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 15. 11. 2019 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za 
vydání tohoto rozhodnutí. 

 

c) Souhrnnou částku 800Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003606021, specifický symbol: 051920 
nejpozději do 28. 11. 2019. 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu) 
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky 
na adresu dk@hokejbal.cz. 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

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