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v Přelouči dne 17. 6. 2019 
 

HBC Hostivař 
v soutěžích ČMSHb jako HBC Hostivař 

Pod stanicí 622/14, Hostivař, 102 00 Praha  

IČO: 27000273 

zapsán: L 15718 vedená u Městského soudu v Praze   
 

 

 
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-08-2018-2019 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala podnět rozhodčího Michala Prudíka 
na chování hráče HBC Hostivař Tadeáše Gubaly, reg. 46050 po utkání č. 6005 
kvalifikačního turnaje starších hráčů hraného ve dnech 25.6.2019 a 26.6.2019 v Karviné  

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst. 9 písm. b) nesportovní chování, vyjádření 
rozhodčího Michala Prudíka, vyjádření klubu Hostivaře,   
 

trestá hráče Tadeáše Gubalu 
 

a) FP ve výši 10 % (z 10-30%) tj.500Kč, přičemž u mládežnické kategorie jej snižuje na 
polovinu, tedy na 250Kč  

b) ZČ na 10 % utkání (z až 30%) tj. 2 utkání, přičemž trest podmíněně odkládá na 
čtyři utkání dle platného rozpisu soutěže ročníku 2019-2020, kde bude hráč veden na 
soupisce HBC Hostivař jako kmenový. Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod 
ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      
 
       Dne 25.5.2019 po utkání kvalifikačního turnaje starších žáků hraného v Karviné oznámil 
rozhodčí Michal Prudík, že hráč HBC Hostivař měl kopnout do dveří šaten, a když byl jeho osobou 
na své chování upozorněn, tak křikl: "chtěli jsme hrát jen hokejbal, ty hajzle!“ Hráče pak osobně 
předal vedení HBC Hostivař. Z vyjádření HBC Hostivař vyplynulo, že rozhodčí Prudík na hráče 
vyběhl s tím, že kopou do dveří a hráče Gubalu přitlačil na stěnu a následně přivedl se zkroucenou 
rukou. Klub uznal, že hráč by se takto neměl chovat, ale způsob přivedení hráče považuje za 
neobvyklý postup. Rozhodčí by takto, dle jejich mínění, neměl postupovat. 
     DK ve věci chování hráče spatřuje přestupek dle čl. A odst. 3 písm. a). Vzhledem k tomu, že 
hráč nebyl v posledních dvou letech trestán, umístila trest až na samé dolní hranici sazby a jeho 
podmíněné odložení pak považuje za dostačující k tomu, aby si hráč uvědomil své chování a v 
budoucnu jej již nikdy neopakoval. Vedení klubu pak DK nabádá, aby kladl větší důraz na 
dodržování soutěžního řádu, který stanovuje povinnosti funkcionářů a trenérů ve vztahu k chování 
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hráčů před, při a po utkání. Otázku reakce rozhodčího na vzniklou situaci a způsob přivedení hráče 
k funkcionářům klubu pak DK předává k posouzení komisi rozhodčích. 
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  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 20. 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 550Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003100044., specifický symbol: 081819 
nejpozději 1. 7. 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 Hostivař 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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