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V Přelouči dne 18.10.2017 

v soutěžích ČMSHb jako TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 

Sládkova 881, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČO: 60816805 
zapsán: L 1798 vedená u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích   

 

 

 

 

 ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  
č. DK-10-2017-2018 

 
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) TJ  HBC Olymp Jindřichův Hradec- Janák 

Jan, reg.22133- udělen trest ve hře (dále jen TH)- urážky, hrubé chování a 
slovní napadení rozhodčích 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2041, rozhodnutí DK č.57-2015-2016 ze dne 
31.3.2016, vyjádření Jana Janáka, sazebník trestů čl. A odst. 4 písm. b) 
 

t r e s t á: 
 
FP 40% (z 10-50%) tj. 2000Kč 
ZČ na 20% (z až 50%) tj. 4 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č. 2056, 
2057, 2105 a 2153 hraných v období od 7.10.2017 do 15.10.2017. Trest se vztahuje 
na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 
 

 
3. Odůvodnění: 

 
     V utkání č. 2041 obdržel hráč Olympu Jindřichův Hradec Jan Janák TH za urážky, hrubé 
chování a slovní napadení rozhodčího. TH obdržel po uložení dvou VT. Ze zápisu o utkání 
vyplynulo, že postupně častoval rozhodčího výrazy:" ty idiote, čuráku, jdi do prdele zkurvil si 
to, jen počkej, ty už si nezapískáš, o to se postarám". Po vyloučení odmítal jít do šatny, dál 
zesměšňoval průběh utkání, po skončení utkání se vrátil na hřiště, pokračoval v nadávkách, šel 
do šatny s rozhodčími, před šatnou je nechtěl pustit dovnitř, pak odešel, ale po 15-i minutách 
se vrátil a vstoupil do¨šatny rozhodčích, kterou odmítal opustit, domáhal se zápisu o utkání, 
zápis, který mu rozhodčí ukázali, vzal s tím, že tam něco dopíše sám a nechtěl rozhodčímu 
zápis vrátit. Když ten se jej začal domáhat, křičel, že jej rozhodčí škrtí. Vše měl točit jeho 
spoluhráče Filip Janák na telefon. 
     Ve věci zaslal vyjádření i Jan Janák, které adresoval mimo DKČMSHb i KRČMSHb. V něm 
poukázal hlavně na možnou podjatost rozhodčího Musila, popsal věci, které by ji odůvodnili. 
Zdůvodnil, že jeho chování bylo hlavně reakcí na špatné rozhodování a aroganci rozhodčího 
Musila, se kterým měl již v minulosti konflikt, kvůli kterému byl disciplinárně řešen. 
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     KRČMSHb ve svém závěru konstatovala omezení delegace rozhodčího utkání na zápasy 
týmu Jindřichova Hradce do konce kalendářního roku. Tresty uložené v utkání pak shledala 
jako odůvodněné. 
    DKČMSHb vyhodnotila přestupek hráče a konstatovala, že došlo k přestupku dle čl. A odst. 
4 písm. b), navíc se jej hráč dopouštěl opakovaně, neustále se vracel a v jednání pokračoval, 
čímž ještě zdůrazňoval nevhodnost svého jednání. DK dále přihlédla ke skutečnosti, že 
jednotlivec byl v posledních dvou letech disc. řešen  rozhodnutím č.57-2015-2016 ze dne 
31.3.2016, což považuje za přitěžující okolnost. Proto konečný trest stanovila v polovině sazby 
a považuje jej za dostačující. 

 
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.  

 
5. Povinnosti klubu TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  20.10.2017 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 2300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003303009, specifický symbol:101718 
nejpozději 2.11.2017. 

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: TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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