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V Novém Strašecí dne 27.11.2017  

 

 v soutěžích ČMSHb jako SK Kometa Polička 

Svépomoc 196, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

IČO: 60120924 

zapsán: L 2140 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 

 

 ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  
č. DK-19-2017-2018 

 
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) SK Kometa Polička- Hejtmánek Josef, reg. 

29211- udělen trest ve hře (dále jen TH) za kopnutí 
 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2121, videozáznam z uvedeného utkání, sazebník 
trestů čl. A odst. A odst. 5 písm. c) fyzické napadení bez zranění 
 
 
 

t r e s t á: 
 
 
FP 40%  (z 40-100%) tj. 2000Kč 
ZČ na 10% (z až 50%) tj. 2 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkání č. 2131 a 2139 
hraných ve dnech 25.11.2017 a 26.11.2017. Trest se vtahuje na všechny soutěže 
vedené pod ČMSHb. 
 
 

 
3. Odůvodnění: 

     V utkání 1. ligy č. 2121 mezi celky HC Jestřábi Přelouč a SK Kometa Polička obdržel hráč 
hostí Josef Hejtmánek TH za opakované kopnutí soupeře. Daná skutečnost byla zjištěna ze 
zápisu o utkání a dále měla DK možnost shlédnout videozáznam, který dodal klub domácích. 
Je zde patrné, že došlo ke kopnutí ležícího domácího hráče, kopnutí nebylo velké intenzity. DK 
vzala v patrnost, jako polehčující okolnost, že zákroku předcházel i kontakt domácího hráče, 
který se před brankou na hráče Hejtmánka snažil naskočit a přitom spadl na zem. Na druhou 
stranu přitěžující okolností byl dodatek v zápise o utkání, kdy rozhodčí uvedl, že hráč při 
odchodu jej počastoval hrubým výrazem (citace viz zápis), což doložil svědectvím i přítomný 
předseda DKČMSHb Libor Komůrka. 
     Jelikož hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen, trest na spodní hranici 
považuje DK za odpovídající. Pro možnou podjatost byli z jednání a rozhodování vyloučeni 
Libor Komůrka- předseda DKČMSHb a člen Pavel Štefka. 
      

 
 



DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Korespondenční adresa: Choceňská 1102, 535 01 Přelouč, e-mail: dk@hokejbal.cz  

Předseda komise: Libor Komůrka, tel: +420 773 781 146, e-mail: komurka@hokejbal.cz 
 

 

Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email: hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web: www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

ČLEN MEZINÁRODNÍ 
HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

www.isbhf.com 

Str. 2 / 2 

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 SK Kometa Polička:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  30.11.207 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: 4003609001, specifický symbol:191718 
nejpozději. 

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 
 
 
 

 
 ing. David Ryss- člen DKČMSHb 
 
Týmy: SK Kometa Polička 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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