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KR-02-2018-2019                                                                 V Ostravě dne 23. 10. 2018 
            

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb 

č. 02-2018-2019 
 

1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala podnět Ligové komise (dále jen LK) v rámci 
rozhodnutí LK-06-2018-2019 na rozhodčí utkání CROSSDOCK Extraligy č. 1115 HbK Karviná – 
HBC Alpiq Kladno, kterými byli pan Daniel Polášek a pan Petr Škrobák. 
Rozhodčí se dopustili přestupku proti Soutěžnímu řádu, Hlavy II, článku 206, odst. 3, kdy na 
straně domácího týmu nastoupilo do utkání 8 hráčů ze soupisky B týmu, přičemž do utkání je 
oprávněno nastoupit pouze 5 hráčů B týmu. 
 

2. KR na základě podnětu a dalšího šetření vydává následující rozhodnutí:  
 

S odvoláním na Soutěžní a Disciplinární řád ČMSHb 2018 trestá KR dle Sazebníku trestů, část A. 

Jednotlivci, odstavec 8a) Přestupky rozhodčích proti řádům a směrnicím – chybný postup nebo 

zanedbání při kontrole náležitostí: 

a) Rozhodčího p. Daniela Poláška, finanční pokutou 600,- Kč (12 % z možných N, FP 2-

30 %). 

b) Rozhodčího p. Petra Škrobáka, finanční pokutou 600,- Kč (12 % z možných N, FP 2-

30 %). 

c) V rámci nasazování rozhodčích pak KR oběma rozhodčím pozastavuje delegace na 

utkání nejvyšších soutěží ČMSHb (tj. Extraligy dorostu, Extraligy juniorů, 1. Ligy a 

CROSSDOCK Extraligy) od 22.10.2018 do 4.11.2018. 

3. Odůvodnění: 
Rozhodčí Daniel Polášek a Petr Škrobák před utkáním pochybili, když do zápasu nechali 

nastoupit 8 domácích hráčů ze soupisky B družstva, přičemž dle Soutěžního řádu ČMSHb 2018 

Hlavy II, článku 206, odst. 3, bod a): 

Hráči uvedení na soupisce "A" družstva mohou nastoupit za "B" družstvo, ale v jednom utkání 

nejvíce 5 hráčů bez ohledu na post. Stejným způsobem mohou nastoupit hráči "B" družstva za 

"A" družstvo. 

V tomto případě tedy došlo k nastoupení 3 hráčů domácího celku do utkání neoprávněně, což 

KR považuje jak za chybu vedoucího domácího týmu, tak za chybu rozhodčích, kteří jsou 

v tomto případě hlavním kontrolním článkem na utkání v případě kontroly předzápasových 

náležitostí. 

S ohledem na to, že Ligová komise se rozhodla utkání nekontumovat pro neoprávněný start 

hráčů, ale přikročila pouze k potrestání vedoucího týmu domácích, rozhodla KR o udělení pokuty 

ve střední hranici, která odpovídá svou výškou polovině náhrady za utkání Extraligy. 

Dále pak s ohledem na zanedbání svých povinností se KR rozhodla pozastavit delegace na vyšší 

soutěže ČMSHb oběma rozhodčím na dva týdny, v době trvání od 22.10.2018 do 4.11.2018.  
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4. Poučení: 
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 
daných tímto rozhodnutím. 
 

5. Povinností rozhodčích p. Daniela Poláška a p. Petra Škrobáka:  

1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 30.10.2018 na e-mail: 
jaroslavpikula@seznam.cz 

2. Dle DŘ čl. 5 odst. 12 je povinností rozhodčích uhradit poplatek 300 Kč za vydání tohoto 
rozhodnutí. 

3. Souhrnnou částku 750 Kč musí každý řešený rozhodčí uhradit bankovním převodem na účet 
ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80012317 (p. Daniel Polášek) a 
80028922 (p. Petr Škrobák), specifický symbol: 021819 (shodný pro oba) nejpozději do 
6.11.2018. V případě prodlení mají rozhodčí automaticky zastavenou činnost až do 
splnění svých závazků. 

4. Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) nejpozději 
do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na adresu jaroslavpikula@seznam.cz k další 
archivaci. 

 
 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 

Jaroslav Pikula 
Předseda KR ČMSHb 

 
Obdrží: 
Ekonom ČMSHb, rozhodčí p. Daniel Polášek, p. Petr Škrobák, soutěžní úsek ČMSHb, HBC Alpiq Kladno, HbK Karviná 
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