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V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2018 
 

v soutěžích ČMSHb jako SHC KIllers Litoměřice 

Písečný ostrov 1928/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 14866170 
zapsán: L 23 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-003-2018-2019 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – SÝKORA Ondřej (RP 43357) 
z klubu SHC Killers Litoměřice, kterého se dopustil v utkání č. 51046 ve 2. lize Čechy Sever, 
hraného dne 21. října 2018, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za slovní napadání 
rozhodčích. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51046, vyjádření vedoucího klubu SHC Killers Litoměřice, 
vyjádření rozhodčích a vyjádření delegáta utkání, sazebník trestů část A, odstavec 4, písmeno b) 
 

trestá: 
 

FP 10% (z 10 - 50%) tj. 500,- Kč 
ZČ na 5% (z až 50%) tj. 1 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 51054 hraného dne 28. 10. 2018. V případě přeložení utkání 
se trest automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po trestu. Hráč v souladu s čl. 2 odst. 5 
písm. b) DŘ nesmí v období trestu nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění:  
 

V utkání č. 51046 dne 21. 10. 2018 mezi celky SHC Killers Litoměřice a HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem obdržel hráč 
domácích č. 88  Sýkora Ondřej, reg. 43357  v čase 32:12 TH za slovní napadání rozhodčích. 

 Ve věci se vyjádřil za klub SHC Killers Litoměřice vyjádřil vedoucí klubu Jaroslav Ježek. U situace při udělení trestu 
jsem nebyl, nevím co si hráč a rozhodčí řekli a za co byl udělen trest. Hráč č. 88 Sýkora se k věci vyjádřil, že šlo jen o sérii 
nadávek. Z řad diváku mi bylo řečeno, že bylo slyšet jen „jdi do prdele“. 

 Za klub HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem se nikdo nevyjádřil. 
Rozhodčí Tadeáš Bartoš popsal situaci následovně: Události předcházel faul hráče domácích č. 88. Ten jsem 

vylučoval jako menší trest za nedovolené bránění. Po přerušené hře mě časoval delším souvětím, ve kterém se 
vyskytovalo „pruhovanej čuráku“ – za to mu byl udělen první osobní trest. Při cestě na trestnou lavici pokračoval v 
nadávkách, za „pískáš pěkný sračky“ mu byl udělen osobní trest do konce utkání. Po příchodu na trestnou lavici bouchl 
vrátky a pronesl „tak teď jsi mi to naložil čůráku“ – za to mu byl udělen trest ve hře. Hráč poté trestnou lavici opustil, na 
hráčské lavici si sebral věci a odešel mimo hřiště. Chvíli se zdržoval v okolí hřiště, poté prostor opustil. V šatně si sebral 
věci a opustil areál. 
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Rozhodčí Adam Deneš prohlásil, že hráči domácích, byl odpískán faul za nedovolené bránění, po odpískání se to 
tomuto hráči asi moc nelíbilo, a tak mého kolegu Tadeáše Bartoše začal slovně napadat. Za to obdržel 10 minutový trest, 
poté „pískáš pěkné sračky“, za což obdržel OK a následovala poslední věta, za kterou obdržel hráč TH „tak teď si mi to 
naložil čů****“. 

Přítomen utkání byl i delegát Jiří Cícha, který celou situaci zhodnotil takto: V čase 32:12 správně uděluje rozhodčí 
Tadeáš Bartoš menší trest za NAP, které bylo odpískáno správně, jelikož hráč D88 přiběhl do souboje, jako třetí hráč a 
zahrál tělem svého protihráčem, který tělo vůbec nečekal. Po přerušení hry a signalizování trestu D88 řekl nahlas přes 
celé hřiště „jdi do prdele“ za co správně uděleno OT na 10 minut, poté hráč odešel na trestnou lavici a rozhodčí Tadeáš 
Bartoš signalizuje OK a následně TH, nedokážu říci, jaké výroky pokračovali dále na adresu rozhodčího, jelikož jsem stál 
přes celé hřiště a nebylo slyšet. 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Ze zápisu vyplynulo, že hráč obdržel TH po dvou VT za protesty a nadávky rozhodčímu, 
tedy v souladu s pravidly. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK trest při dolní hranici sazby a 
považuje jej za dostačující, avšak hráče varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných prohřešků vyvaroval. 
Rozhodnutí tímto DK považuje za 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. a) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí.  

 

5. Povinností klubu SHC KILLERS LITOMĚŘICE: 
 

a) Dle DŘ čl. 5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,- Kč za vydání 
tohoto rozhodnutí. 

b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce 
nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 800,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 12. listopadu 2018 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400031819. 

c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail: 
dkrshbcs@seznam.cz 

 

Se sportovním pozdravem 
 
 Tomáš Laibl, v.r. 

 předseda DK RSHb Čechy Sever 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: SHC Killers Litoměřice, HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 
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