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V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2019 

 
v soutěžích ČMSHb jako HC Nordics Most 
Kpt. Jaroše 59, Most, 43401 
IČO: 22689508 
zapsán: L 6277 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-003-2019-2020-1 
 
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever - HC NORDICS MOST - BERÁNEK Jindřich – (RP 34516) – 

kopnutí protihráče, kterého se dopustil v utkání č 51050 ve 2. lize Čechy Sever, hraného dne 17. 
11. 2019 – STANOVENÍ VÝŠE TRESTU. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, rozhodnutí DK 003-2019-2020 ze dne 22. 11. 2019, vyjádření vedoucích 
klubů HBC Dandy Malé Březno a HC Nordics Most, sazebník trestů část A, odstavec 5, písmeno 
c) - závažné 
 
trestá: 
 

FP 50% (z 40 - 100%) tj. 2500,- Kč 
ZČ na 10 měsíců (z 6 – 24 měsíců nebo VČ) 
 
přičemž trest započal dnem 17. 11. 2019 a končí dnem 17. 9. 2020. Trest se vztahuje na všechny 
soutěže vedené pod ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění:  
 

DK RSHb Čechy Sever na základě videozáznamu dne 22. 11. 2019 rozhodnutím č. 003-2019-2020 
zastavila hráči Jindřichu Beránkovi činnost. DK po vydání zastavení činnosti obdržela od obou 
klubů vyjádření k celé situaci z jejich pohledu, která byla také důkladně zvážena.    

DK RSHb Čechy Sever daný zákrok vyhodnotila a konstatovala, že byl zcela mimo sportovní 
hranice fair play. Ze záznamu je jasně patrné, že zákrok byl veden úmyslně a který jen shodou 
náhod, neměl fatální následky. DK RSHb Čechy Sever přihlédla dle čl. 5 odst. 5 k přitěžující 
okolnosti, že šlo o zvlášť surový způsob jednání a skutek umístila do případů vážných s výše 
uvedenou sazbou. To že hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen, bylo bráno jako 
polehčující okolnost. Trest byl umístěn nad dolní hranicí sazby závažných případů. Hráče Beránka 
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DK RSHb Čechy Sever upozorňuje, že případný další podobný prohřešek by mohl mít za následek 
trest dosahující samotné horní hranice sazby. 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. b) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí.  

 
 

5. Povinností klubu HC NORDICS MOST: 
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 2800,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 13. prosince 2019 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400031920. 

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: 
dk@rshbcechysever.cz  
 

 
 

 
 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 Tomáš Laibl, v.r. 
 předseda DK RSHb Čechy Sever 

 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HC Nordics Most, HBC Dandy Malé Březno 
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