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V Přelouči dne 13.10.2017 

 v soutěžích ČMSHb jako HBC Most 

Jana Opletala 1673, 434 01 Most   

IČO: 49872397 

zapsán: L 1947 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem   
 

 

 

 ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  
č. DK-09-2017-2018 

 
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) HBC Rondo Most- Chyba Tomáš, reg. 

39383- udělen trest ve hře (dále jen TH) za hrubost 
 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst. 5 písm. c), zápis o utkání č. 1020,  
 
 
považuje trest uložený v zápase v souladu s čl. 5 odst. 10 DŘ za dostatečný a 
dodatečné hráče netrestá. Hráč vykoná automaticky trest za TH dle čl. 507 pravidel 
hokejbalu v utkání č. 1035 dne 14.10.2017. 
 

 
 

3. Odůvodnění: 
     V utkání č.1020 Extraligy mužů mezi celky HBC Rondo Most a HBC Hradec Králové 1988 
obdržel hráč domácích Tomáš Chyba TH za hrubost. Bylo zjištěno, že se zapojil do hromadné 
bitky, kdy ostatní zúčastnění byli trestáni 5´+OK resp. MT. On obdržel TH za skutečnost, že při 
bitce zranil protihráče v obličeji- natržené obočí. Proto mu byl udělen TH. 
     DK vyhodnotila přestupek hráče, konstatovala, že TH byl udělen správně. Vzala v patrnost, 
že šlo o hromadnou šarvátku a trest hráče Chyby byl již na hřišti vyšší od ostatních. Jelikož za 
uložené TH je automaticky hráči zastavena činnost na jedno utkání v soutěži(zde č. 1035), 
považuje trest uložený v zápase za dostatečný a další neukládá. 

 
 

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.  
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5. Povinnosti klubu HBC Rondo Most:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  15.10.2017 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 300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003508001, specifický symbol:091718 
nejpozději  27.10.2017. 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na e-mail dk@hokejbal.cz. 

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

Obdrží 

Týmy: HBC Rondo Most 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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