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                          V Přelouči dne  4.4.2018 
 

 

v soutěžích ČMSHb jako HC KERT Park Praha 

Bellušova 1867/50, Stodůlky, 155 00 Praha  

IČO: 26538865 

zapsán: L 12015 vedená u Městského soudu v Praze  

 
ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  

č. DK-24-2017-2018 
 

1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK)- HC Kert Park Praha- Kubíček Milan, reg. 
2225- Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, rozhodnutí DK- 31-2016-2017 ze dne 13.4.2017, rozhodnutí OK č. 
12-2016-2017, podnět LK- fotografie z utkání MŽ Ústí nad Labem- Kert Park Praha ze dne 
8.10.2018, videozáznam z utkání MŽ HBC Nové Strašecí - Kert Pard Praha ze dne 
24.9.2018,  vyjádření klubu Kert Park Praha sazebník trestů čl. A odst. 13 
 

t r e s t á: 
 
FP ve výši 20% (z 10-30%) tj. 1000Kč 
ZČ na 20% (z až 30%) tj. 4 utkání, přičemž trest vykoná č.27079, 27083, 27061 a 
27088 hraných ve dnech 8.4.2018 až 22.4.2018. V době trestu nesmí popsanou 
činnost vykonávat ani v jiných utkáních týmu Kert Park Praha. 
 

 
3. Odůvodnění: 

 
     Dne 3.3.2018 obržela DKČMSHb podnět od LKČMSHb- fotografie z utkání MŽ Ústí n. Labem 
- Kert Park Praha ze dne 8.10.2017, kde je na hráčské lavici zachycen funkcionář Kertu Milan 
Kubíček, kterému měla být v té době zastavena činnost. Bylo zjištěno, že původní trest DK- 
31-2016-2017 ze dne 13.4.2017 v délce 18-ti měsíců ZČ byl panu Kubíčkovi Odvolací komisí 
snížen na délku 6 měsíců, kdy trest měl vykonat v období od 13.4.2017 do 12.10.2017. 
Následným šetřením DK bylo z videozáznamu z utkání MŽ  HBC Nové Strašecí- Kert Park Praha 
ze dne 24.9.2017 zjištěno, že se pan Kubíček opakovaně pohyboval i v tomto utkání na lavičce 
týmu. 
     Ve věci se vyjádřil klub Kert Parku Praha, který uznal pochybení, avšak nešlo ze strany 
pana Kubíčka o zlý úmysl, je pravdou, že se pohyboval střídavě i na lavičce týmu po dobu 
utkání, ale jen protože chtěl trenérovi pomoci. Klub při prvotním trestu informoval pana 
Komárka a HCM, že Kubíček bude pomáhat pouze na trénincích. Z mailové korespondence 
vyplynulo, že si je klub jasně vědom, že pan Kubíček nesmí vstupovat na lavičku ani vykonávat 
činnost, kterou funkcionářům stanovuje SŘ čl. 306 odst. 5 resp. 6. 
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     DK shledala v jednání pana Kubíčka porušení ZČ právě ve skutečnosti, že se v době trestu 
neoprávněně pohyboval na hráčské lavici a zasahoval do dění na ní, což bylo hlavním účelem 
původního trestu a tím mařil činnost a rozhodnutí řídícího orgánu. OK rapidně snížila panu 
Kubíčkovi původní trest od DK a přesto to nebylo z jeho strany respektováno a není podstatné 
jestli úmyslně nebo z nedbalosti. Vzhledem k tomu, že jde o první prohřešek tohoto typu, 
uložila DK trest v polovině dané sazby. DK pak jasně stanovuje, že p. Kubíček v době ZČ nesmí 
vstupovat na HL a i jinak ovlivňovat chod HL před a v průběhu utkání a samozřejmě nesmí 
vykonávat činnost, která je pro funkcionáře stanovena SŘ. Důrazně jej upozorňuje, aby se v 
průběhu utkání pohyboval v takové vzdálenosti od HL, aby se jeho přítomnost a chování 
nedalo chápat jako porušení těchto nařízení. 
Klubu Kert Parku Praha se tímto dává DK na vědomí, že je plně zodpovědný za chování svých 
členů, tak jak stanovuje čl. 303 odst. 1 písm. b) DŘ a případné další porušení řádů ze strany 
pana Kubíčka bude chápáno již jako provinění klubu podle čl. B odst. 14 sazebníku trestů. 
   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 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 HC Kert Park Praha:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  6.4.2018 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 1300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003100003, specifický symbol:241718 
nejpozději  20.4.2018. 

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: HC Kert Park Praha 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
 

 

mailto:dk@hokejbal.cz
mailto:dk@hokejbal.cz

