DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Choceňská 1102, 535 01 Přelouč, e-mail: dk@hokejbal.cz
Předseda komise: Libor Komůrka, tel: +420 773 781 146, e-mail: komurka@hokejbal.cz

v Přelouči dne 19.10.2019
SK Jihlava
v soutěžích ČMSHb jako SK Jihlava
Okružní 4628/2, 586 01 Jihlava
IČO: 543241
zapsán: L 54 vedená u Krajského soudu v Brně

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-03-2019-2020
1. Podnět - věc
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala zákrok hráče Jana Blaška, reg.
21481, SK Jihlava na hráče Michaela Minarčíka, reg. 22211, HBC Hostivař, v utkání
1.ligy č. 2028 hraném dne 13.10.2019 v Praze
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2028, videozáznam zaslaný klubem SK Jihlava a
vyjádření klubu, vyjádření hráče Minarčíka a VD klubu HBC Hostivař, stanovisko KR, sazebník
trestu DŘ čl. A odst. 5 písm. d) fyzické napadení se zraněním
trestá hráče Jana Blaška
a) FP ve výši 60 % ( z 60-100% ) tj. 3000Kč
b) ZČ na 20 % utkání ( z až 50 % ) tj. 4 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních
č.2032, 2039, 2041 a 2050 hraných v období od 20. 10. 2019 do 10. 11. 2019
Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb, avšak nevztahuje se na
mezinárodní utkání.
3. Odůvodnění
DKČMSHb obdržela podnět KR, která posuzovala žádost klubu SK Jihlava o zmírnění
uděleného trestu hráči Blaškovi, který doplnila videozáznamem. DK se v plném rozsahu
ztotožňuje s vyjádřením Komise rozhodčích, která vyhodnotila zákrok jednoznačně jako faul s
uložením VT. Zákrok nebyl veden velkou intenzitou, ale byl veden zezadu, kdy faulující hráč
měl hokejkou v obou rukou, neměl prvotní snahu hrát míček, běžícího hráče přistrčil zezadu v
nebezpečné vzdálenosti od mantinelu, ten zákrok neočekával, byl v plné rychlosti, ztratil
vlivem zákroku stabilitu a spadl hlavou na mantinel a způsobil si zranění, jehož vinou zápas
nedohrál. Rozhodčí se přiklonili k trestu 5+OK. Šetření DK ukázalo, že zákrok měl pro hráče
Minarčíka fatální následky. Došlo ke zlomenině klíční kosti a přetrhání vazů v rameni, hráč
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musí podstoupit operaci a dvouměsíční fixací paže a následnou rehabilitaci v délce trvání
minimálně další dva měsíce. Tudíž je dlouhodobě vyřazen z běžného způsobu života. DK
konstatuje, že byť nelze prokázat přímý úmysl hráče zranit, jde v tomto případě o tzv. úmysl
nepřímý, tedy, že faulující hráč sice nechtěl zranění způsobit, ale vzhledem k dané situaci mohl
a měl předpokládat, že podobným zákrokem tak může učinit. V dané věci pak považuje DK
trest 5+OK za nedostačující a přistoupila dodatečnému potrestání hráče. Vzala v patrnost, že
hráč i klub projevil lítost nad zraněním hráče. Na druhou stranu konstatovala, že zákrok to byl
zcela zbytečný, byl v rohu hřiště, kde nemohla být ohrožena branka, byl vedený zezadu a
způsobil dlouhotrvající zranění protihráči. Zde se nelze spokojit pouze s VT uděleným v zápase
a proto byl uložen dodatečný trest. Benevolencí DK je pak skutečnost, že trest nerozšířila na
mezinárodní utkání, jelikož v nejbližších dnech proběhne zápas o Československý pohár a
zakázat činnost hráči v zápase, který je odměnou za úspěšnou loňskou sezónu, by bylo již
přehnaně tvrdé. Postačí ZČ uložený v soutěžích, kde hráč nastupuje. Trestaného hráče DK pak
nabádá, aby v budoucnu lépe vyhodnocoval na hřišti situace, jako byla tato, aby nedošlo k
ještě závažnějším následkům. Ochrana zdraví hráče je prioritou a je vždy nadřazena
celkovému výsledku. Rozhodnutí považuje DK za odůvodněné. LKČMSHb na základě tohoto
rozhodnutí nebude hráči Blaškovi evidovat v evidenci VT trest 5+OK, který byl uložen v daném
utkání.
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 částek,
vyměřených 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 zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto
rozhodnutí.
5. Povinnosti klubu SK Jihlava
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 20. 10. 2019
dk@hokejbal.cz.

na e-mail:

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za
vydání tohoto rozhodnutí.
Souhrnnou částku 3300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003707001, specifický symbol: 031920
nejpozději do 02 . 11 . 2019.
d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu)
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky
na adresu dk@hokejbal.cz.
c)

Se sportovním pozdravem

Libor Komůrka, v.r.

předseda DK ČMSHb
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Obdrží

Tým: SK Jihlava
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích
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