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v Přelouči dne 5. 6. 2019 
 

Tělovýchovná jednota Snack Dobřany 

v soutěžích ČMSHb jako TJ Snack Dobřany 

Tyršova 728, 334 41 Dobřany  

IČO: 18240151 

zapsán: L 292 vedená u Krajského soudu v Plzni 
 

 

 

 
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-07-2018-2019 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala uložení trestu ve hře (dále jen TH) za 
úder do oblasti hlavy hráči klubu TJ Snack Dobřany Danielovi Kovaříkovi, č. reg. 32628, 
v utkání 1. ligy mužů č. 2121 mezi týmy TJ Snack Dobřany a HBC Hostivař, hraném dne 1. 6. 
2019 v Dobřanech. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na zápis o utkání č. 2121, vyjádření rozhodčího, ZZD delegáta utkání, vyjádření 
klubů TJ Snack Dobřany a HBC Hostivař, SŘ, DŘ a jeho sazebník trestů čl. A odst. 5 písm. d) 
 

trestá hráče Daniela Kovaříka 
 

a) FP ve výši 60 % (z 60-100 %) tj. 3000Kč 

b) ZČ na 19%  (z až 50 %) tj. 3 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č. 2122, 
2123, 2124  hraných ve dnech 2. 6., 4. 6. a 8. 6. 2019. Trest se vztahuje na všechny 
soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      

     V utkání finále 1. ligy mužů (viz výše) obdržel v čase 34.28 hráč domácích TJ Snack 
Dobřany Daniel Kovařík TH za úder do oblasti hlavy a krku. Ze zápisu o utkání a následného 
vyjádření rozhodčího vyplynulo, že hráč dohrál svého soupeře bez úmyslu hrát balónek a 
zasáhl jej u mantinelu do oblasti hlavy. Původně mu byl udělen trest 5+OK, ale vzhledem ke 
zranění, kdy protihráč musel být odvezen na ošetření, byl trest překvalifikován na TH. Stejně 
pak situaci popsal i delegát utkání ve své zprávě, kde vyslovil souhlas s kvalifikací rozhodčího. 
K dané věci se vyjádřily písemně oba kluby, domácí klub Dobřan zaslal DK videozáznam z 
incidentu. Vzhledem k umístění kamery na druhé straně hřiště nebyl rozeznán detail zákroku, 
avšak pohyb obou hráčů korespondoval s vyjádřením rozhodčího i delegáta utkání. Klub 
Hostivaře uvedl, že hráč byl propuštěn po ošetření do domácího léčení s límcem, lékařem mu 
byl naordinován klid od sportu. Hráč ze své vůle ale nastoupil k utkání č. 3 série (č. 2123), 
které bylo odehráno již o tři dny později. 
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     DK konstatovala naplnění přestupku čl. A odst. 5 písm. d). Vzhledem k tomu, že hráč 
nastoupil do utkání č. 3, pak přistoupila při stanovení výše trestu na počet utkání. Přihlédla ke 
skutečnosti, že provinilec nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen. Na druhou stranu 
konstatovala, že šlo o zcela zbytečný zákrok, hráč nechtěl hrát balónek, byl frustrován 
vývojem skóre. Takové zákroky nelze tolerovat a zcela správně byl kvalifikován trestem ve hře. 
Z toho důvodu pak hned na poprvé umístila trest nad třetinu dané sazby. Rozhodnutí je tímto 
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 TJ Snack Dobřany:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 7. 6. 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 3300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003406001, specifický symbol: 071819 
nejpozději 19. 6. 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: TJ Snack Dobřany 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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