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V Ústí nad Labem dne 18. 3. 2019 
 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Dandy Chomutov 

Borová 5141, 430 04 Chomutov 
IČO: 26657953 
zapsán: L 5013 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-009-2018-2019 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – HLINKA Miloš (RP 39696) 
z klubu HBC Dandy Chomutov, kterého se dopustil v utkání č. 51129 ve 2. lize Čechy Sever, 
hraného dne 10. března 2019, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za napadení 
rozhodčího. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51129, vyjádření vedoucího klubu HBC Dandy Chomutov 
a potrestaného hráče, vyjádření vedoucího klubu HSÚ Dukla Ústí nad Labem, vyjádření 
rozhodčích, 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 utkání č. 51139 (17. 3. 2019). V případě přeložení utkání se trest 
automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po udělení 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. 51129 dne 10. 3. 2019 mezi celky HSÚ Dukla Ústí nad Labem a HBC Dandy Chomutov obdržel hráč 
hostujícího týmu Hlinka Miloš, reg. 39696 v čase 41:55 TH za napadení rozhodčího. 

Ve věci se vyjádřil za klub HBC Dandy Chomutov vedoucí klubu Jan Kníže. Ze strany domácího mužstva přišel faul, 
který směřoval zezadu do oblasti hlavy, krku a zad, který byl vyhodnocený pouze za 2 minuty jako napadení. Hokejbal 
hrajeme, že nás to baví a takový zákroky do sportu absolutně nepatří. Náš hráč s číslem 44 Miloš Hlinka za atak na našeho 
hráče s číslem 42 Jiří Haluška se šel faulovaného hráče zastat. Vznikla tak mela a strkanice hráčů obou mužstev. Rozhodčí 
melu a strkanici vyřešili a nechali si zavolat kapitány obou mužstev. Dorazil jsem k rozhodčímu (p. Bartošovi) ten nám 
sdělil tresty, a když mi sdělil, že hráč s číslem 44 Miloš Hlinka dostal TH za napadení rozhodčího tak jsem nevěřil vlastním 
uším. Celou situaci jsem bedlivě sledoval ze střídačky, když jsem viděl, že se na hřišti strhla mela a strkanice hráčů obou 
mužstev. Žádnému fyzickému napadení rozhodčího ze strany hráče Hlinky nedošlo. Dále jsem se dotázal i druhého 
rozhodčího (p. Bačo) jestli nějakému napadení došlo tak mi, odpověděl, že nic neviděl.  

Dále se za klub HBC Dandy Chomutov vyjádřil i potrestaný hráč Miloš Hlinka. K celé situaci bych se chtěl vyjádřit. 
Běžela 42 minuta a dá se říct, že za rozhodnutého stavu utkání s Duklou, kdy byl v obraném pásmu Dukly u mantinelu 
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souboj o míček, kdy můj spoluhráč s číslem 42 Haluška obehrál kličkou protihráče, který přišel o hůl a z nepochopitelného 
důvodu se rozběhl k zády stojícímu Haluškovi a atakoval ho do zadní části hlavy a zad, od rozhodčího bylo signalizování 
vyloučení domácího hráče, ale takový zákrok do hokejbalu ani do sportu nepatří, takže jsem se šel zastat spoluhráče a 
došlu k výměně názorů a strkanici hráčů obou mužstev. V této situaci jsem atakoval soupeře pouze odstrčením, který 
atakoval jak, jsem již uvedl zezadu mého spoluhráče. Čekal jsem vyloučení na obou stranách, ale rozhodčí mi oznámil 
trest pouze mě, i když do strkanice se zapojili i hráči domácího týmu. Divil jsem se rozhodnutí a přesně takto,, ty vole 
tak snad, ale oba jdeme ne za hrubost,, v danou situaci jsem cítil křivdu a i když o výsledku bylo, už rozhodnuto tak šlo 
spíše o princip. Tímto daný moment kontakt mezi mnou a rozhodčím (p. Bartošem) skončil. Opodál se strhla, potyčka 
mezi hráči bylo tam více hráčů a v ten moment jsme se strkali a vyměňovali názor. Je možné, že jsem v daném momentu 
mohl zavadit o rozhodčího (p. Bartoše), ale určitě v tom nebyl žádný úmysl ani žádné napadení rozhodčího, jak jsme se 
tam postrkávali a rozhodčí, byl u toho, mohlo, dojít nějakému kontaktu. Když rozhodčí,, vyřešil,, pro něj kritický moment 
oznámil mi, že jdu, do konce utkání udiveně jsem tuto situaci nechápal a řekl, to si děláš, prdel za co jako a rozhodčí mi 
odpověděl (p. Bartoš), protože si mi dal pěstí a udělil TH. Tento verdikt jsem absolutně nechápal. Ten moment, jsem 
emočně nezvládl, odchod ze hřiště se slovy to si děláš prdel, že jsem tě napadl, co meleš, emoce se stupňovaly pro 
všechny, protože nikdo nechápal TH za napadení rozhodčího (p. Bartoše), které jsem dostal, protože k žádnému 
fyzickému napadení nedošlo. Pokud jsem v emocích řekl nějaké vulgární či sprosté slovo tak se omlouvám, ale jak jsem 
již řekl vše, vzniklo až po udělení TH. V průběhu zápasu jsem rozhodčího pár krát upozornil, že na nás neodpískaný faul, 
takže jsme se občas dostali do konzultace, že to faul nebyl atd. Komunikace mezi mnou a rozhodčím (p. Bartošem), že 
byl, na nás faul moc nelíbilo, dával mi to najevo jak semnou komunikoval, takže jsme si moc do oka nepadli od začátku 
utkání. Po utkání se znovu kapitán Kníže dotazoval na tuto situaci a bylo mu sděleno, že rozhodčí (p. Bačo) nic neviděl a 
druhý rozhodčí (p. Bartoš) si stál za svým, ale s rozdílem, že už to nebylo pěstí do obličeje ale do oblasti břicha. 

Za klub HSÚ Dukla Ústí nad Labem se vyjádřil vedoucí týmu Radek Hůja: „Samotný incident jsem osobně neviděl a 
tak se k tomu nemohu vyjádřit.“  

Rozhodčí Tadeáš Bartoš popsal situaci následovně: Události přecházela výhoda za faul hráče domácích č. 10 (NAP), 
při zahrání balónu domácím mužstvem byla přerušena hra a hráč hostů č. 44 přiběhl a shodil vyloučeného hráče 
domácích na zem. To jsem také vyloučil jako faul. Po této skutečnosti ke mně hráč hostí č. 44 přistoupil blíže a začal 
semnou debatovat. Strašně se divil skutečnosti, že je vyloučen, tak jsem mu řekl, že je to opravdu on a může si jít sednout 
na trestnou lavici. V tu chvíli mě bouchl rukavicí (ruce měl podél těla, v obou rukách držel hokejku) do úrovně nad pas. 
Rána to nebyla velká, měl napnuté ruce podél těla. Byla jen jedna. Po tomto zákroku jsem mu udělil trest ve hře za 
hrubost a celou skutečnost popsal do zápisu. 

Rozhodčí Petr Bačo se k celé situaci nevyjádřil.  
DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 

vyhodnotila doložené důkazy. S ohledem na nejasnost celé situace se rozhodla přehodnotit prohřešek dle sazebníku 
trestů část A, odstavec 6, písmeno a) na skutek dle sazebníku trestů část A, odstavec 4, písmeno b) a hráče tak potrestat 
nejnižším možným způsobem. Celou situaci by lépe vyjasnilo video z dané situace, případně fotografie. Bohužel tuto 
dokumentaci žádná ze stran nevlastní. DK tímto považuje rozhodnutí za uzavřené a 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.  
 
 

 

mailto:info@hokejbal-sever.cz
http://www.hokejbal-sever.cz/


REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU 
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ 

 

RSHb ČECHY SEVER 
 

 
  Regionální svaz hokejbalu evidenční číslo RSHb: 35 bankovní spojení: 

  pro Ústecký a Liberecký kraj mobil: +420 604 505 628 FIO banka 
  Skorotická 643/1 e-mail: info@hokejbal-sever.cz č. ú. 2900736741/2010 

  400 01 Ústí nad Labem web: www.hokejbal-sever.cz č. ú. pro matriční úkony: 2500736742/2010 

    IČ: 22769137, DIČ: CZ22769137 

 
  Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VPS/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 1. 9. 2011 

 

5. Povinností klubu HBC DANDY CHOMUTOV: 
 

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 1. dubna 2019 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400091819. 

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: HBC Dandy Chomutov, HSÚ Dukla Ústí nad Labem 
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