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v Přelouči dne 14.11.2019 
 

HBC Autosklo HAK Pardubice 
v soutěžích ČMSHb jako HBC Autosklo H.A.K. Pardubice 

Hradecká 575, Polabiny, 530 09 Pardubice  

IČO: 26516471 

zapsán: L 4187 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové   
 

 

 
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-04-2019-2020-1 

 
 
 
1. Podnět - věc  

HBC Autosklo HAK Pardubice - Martin Janeček, reg. 38479 - vymezení trestu hráči po 
předběžném zastavení činnosti rozhodnutím č. DK-04-2019-2020 vydaného dne 8.11.2019. 

 
 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů DŘ čl. A odst. 4 písm. b), dodatečná vyjádření klubu 
HBC Autosklo Pardubice, delegáta utkání Motyčky, předsedy KR Pikuly, 
 
 
 
 
 

trestá hráče Martina Janečka 
 

 
 

a) FP ve výši 40 % (z 10-50 %) tj. 2000 Kč, přičemž v mládežnické kategorii je částka 
snížena na polovinu, tedy na 1000 Kč, 

b) ZČ na 20% utkání (z až 50 %) tj. 5 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních  
č. 4065, 4068, 4077, 4078 a 4055 hranách v období od 9. 11. 2019 až 29. 2. 2020.  
Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
 

3. Odůvodnění      
 
     DK obdržela Zvláštní zprávu delegáta utkání č. 4040 ze dne 3.11.2019 Extraligy juniorů 
mezi celky HBC Autosklo HAK Pardubice a HBC Hostivař, kterým byl Martin Motyčka. Ve zprávě 
delegát uvedl, že po utkání odcházel kolem hloučku osob k vozidlu. V daný okamžik jej slovně 
urážel domácí hráč M. Janeček(viz ZZD). 
 Ve věci provedla DK šetření a oslovila zainteresované funkcionáře utkání a domácí klub. 
Delegát utkání M. Motyčka, uvedl, že společně s předsedou Komise rozhodčích ČMSHb 
Jaroslavem Pikulou procházeli po utkání kolem skupinky osob, kde se nacházeli hráči domácího 
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klubu a jejich rodiče. M. Motyčka byl slovně napaden hráčem. On sám se to snažil 
přehlédnout, ale J. Pikula se na hráče otočil, s otázkou, jestli to myslí vážně? Byl ale odbyt, že 
se nemá motat do cizích hovorů. Následně si oba vyžádali od přicházejícího VD domácího týmu 
p. Demla identifikaci hráče. Ten hráče identifikoval jako Martina Janečka.  Stejné vyjádření 
podal i předseda KR J. Pikula, který uvedl, že v rámci kontroly rozhodčích byl na utkání také 
přítomen, slyšel uvedená slova, obracel se na delegáta s tím, jestli si to nechá líbit a následně 
šel hráče upozornit na jeho chování. 
     Za klub HBC Autosklo HAK Pardubice se vyjádřil trenér juniorů Jiří Doležal, který incidentu 
nebyl přítomen, ale provedl šetření mezi přítomnými osobami. Ve svém vyjádření uvedl, že po 
skončení utkání stála skupinka hráčů, jejich rodičů a dalších diváků u bufetu, kdy hráči a 
rodiče s pocitem křivdy debatovali a padlo i to, že zápas jim prohráli rozhodčí s delegátem, s 
čímž se pan Doležal neztotožňuje. V té době šel kolem J. Pikula s M. Motyčkou a toto slyšeli. 
M. Motyčka si dané situace nevšímal, ale J. Pikula se měl vmísit do rozhovoru a zeptal se 
Martina Janečka, jestli to myslí vážně? Janeček mu měl odpovědět, ať neposlouchá cizí hovory 
a pokračuje dál, že je asi opilý. J. Pikula měl pokračovat ještě v debatě, ostatní jej pobízeli, ať 
odejde, M. Motyčka se do rozhovoru nemíchal. Někdo pak měl prohodit provokativní slova(viz 
ZZD), což bylo mířeno na pana J. Pikulu a zcela jistě to neřekl Janeček. Při telefonickém 
rozhovoru s předsedou DK Komůrkou pak p. Doležal potvrdil, že druhou část slov ze ZZD řekl 
jiný hráč, on zjistil, který a věc s ním vyřídil osobně. Jméno však DK nesdělil. Při odchodu se J. 
Pikula měl obrátit na M. Motyčku a oslovit ho, že o něm říkali uvedená slova (ZZD). Nařčení 
hráče Janečka považuje za lživé, jakožto i to, že hráč byl identifikován jako přestupce. O hráči 
Janečkovi sdělil, že není svatý, na hřišti se někdy chová nepředvídatelně, ale vše to pramení z 
velkého zaujetí pro hru a smyslu pro spravedlnost, nesnese pokud dojde ke křivdě, na hřišti 
samozřejmě od rozhodčích, v rozhovorech je upřímný, což někdy může někomu vadit, ale jde 
spíše o klad, než zápor. Dále popsal situaci při zápase, kdy dle jeho názoru, rozhodčí utkání 
nezvládli, popsal některé situace na hřišti a uvedl, že delegát se měl podílet na udělování 
trestů, což měl potvrdit i rozhodčí Vacek po utkání. 
     Za realizační týmy HBC Autosklo HAK Pardubice se vyjádřil pan Luboš Martan, který se 
domnívá, že pokud pan J. Pikula, který byl na utkání jako divák, chce řešit nějaký spor, měl by 
jej řešit v občanskoprávním řízení. Domnívá se, že pan J. Pikula chtěl jen vmísením se do 
rozhovoru hlouček vyprovokovat, pochybuje, že viděl přímo, kdo slova pronesl. Hráče si nechal 
identifikovat až později od vedoucího družstva juniorů. Domnívá se, že viník nemusí 
prokazovat nevinu, ale poškozený by měl prokázat vinu. Hráč Janeček potvrdil, že nic 
podobného nepronesl a pouze jemu, neznámé osobě, řekl, ať se nevnucuje do cizích hovorů. 
Pak J. Pikula, byť je předsedou KR, byl na utkání jako soukromá osoba. Delegát měl od něho 
vše zprostředkovaně, a tedy není zřejmé, z jakého podnětu by se věc měla šetřit? 
     DK projednala daný podnět, opětovně si vyžádala vysvětlení od delegáta utkání Martina 
Motyčky, který danou situaci popsal totožně jako v prvním vyjádření. Předseda KR ČMSHb 
Jaroslav Pikula potvrdil, že skutečně šli společně s delegátem M. Motyčkou kolem skupinky 
osob a zazněla tam slova, která jsou popsaná ve zprávě. Jasně viděl, kdo je řekl, šel přímo za 
hráčem a ptal se jej, jestli to myslí vážně? Ten mu odvětil, že se nemá míchat do cizích 
hovorů. Po chvíli na místo přišel VD domácích p. Deml, kterého požádali, aby jim řekl jméno 
přítomného hráče a šlo o Martina Janečka. 
      
 DK v dané věci konstatovala, že nelze na událost pohlížet jako na občanskoprávní spor, tak 
jak je uvedeno ve vyjádření klubu a pozastavila se nad několika body vyplývajících z celého 
případu.  
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Každý člen ČMSHb, tedy hráč, trenér či funkcionář svým podpisem stvrzuje přihlášku do 
ČMSHb, případně prodloužení platnosti registrace. Svým podpisem se zároveň zavazuje 
k dodržování Stanov ČMSHb, předpisů a řádů hokejbalu, na jejichž dodržování dbají mj. 
odborné komise řídícího orgánu soutěže a za těmito účely zpracovávají podklady pro případná 
další řízení, v tomto případě disciplinární. Takovým podkladem je i Zvláštní zpráva delegáta 
utkání. Tento závazek člena ČMSHb se nevztahuje výhradně na utkání, ale jeho platnost je 
globální, obzvláště pak, je-li přítomen na sportovišti bez ohledu na to, je-li v danou chvíli 
hráčem nebo pouze divákem. 

Z titulu svých funkcí v ČMSHb jak Jaroslav Pikula, tak i Martin Motyčka v daném případě na 
utkání zastupovali řídící orgán soutěže. Zástupci řídícího orgánu by za každé situace měly 
dohlížet na dodržování předpisů a řádů řádně schválených nejvyššími orgány ČMSHb, tj. 
Valnou hromadou, Předsednictvem ČMSHb nebo odbornou komisí a jejich výpovědi jsou brány 
jako důkaz o jejich porušování. Zároveň by svou nezávislostí měly vždy podávat objektivní 
informace k daným případům. DK toto vnímá jako nezpochybnitelný fakt. I z tohoto důvodu 
nelze pohlížet na žádného zástupce řídícího orgánu předsedu či člena příslušných komisí 
řídícího orgánu jako na soukromou osobu, obzvláště vykonávají-li svoji funkci při utkání!  
     Klub argumentuje, že svým šetřením, především výpovědí přítomných rodičů či osob, které 
považuje za pravdivé, doložil skutečnost, že hráč slova, která jsou uvedená ve zprávě, 
nevyslovil. Připustil však, že nemělo dojít k uvedené debatě. DK musela přihlédnout ke 
skutečnosti, že danými osobami jsou příznivci klubu, potažmo rodiče hráčů klubu a šance, že 
by svou výpovědí potvrdily prohřešek hráče, jsou malé. 
     DK sice připouští možnost, že např. rozhodčí, který je pod tlakem situace na hřišti, může 
bezprostředně po utkání uvést do zápisu i ne zcela přesný údaj o konkrétní situaci. A v 
minulosti již byly známy případy, kdy došlo, na základě videozáznamu, zprávy delegáta, či 
přímo z vysvětlení předsedy KR, který byl přítomen na utkání, ke změně trestu hráče (např. 
zrušení TH)! U zprávy delegáta se, díky jeho nezávislosti na utkání a nestrannému pohledu 
toto nikdy nestalo a současná DK vždy ze zprávy delegátů vycházela při konečném rozhodnutí 
o daném přestupku. V tomto případě pak neshledala, z jakého důvodu by delegát svým 
nepravdivým nařčením, jak poukazuje klub HBC Autosklo HAK Pardubice, chtěl poškodit daný 
klub nebo hráče. Zpráva delegáta je z výše uvedených důvodů jedním z hlavních důkazů o 
případných přestupcích jednotlivců a její zpochybnění, bez objektivních důkazů (např. 
videozáznam, vlastní přítomností zástupců DK ČMSHb) DK zásadně odmítá. Vznikl by negativní  
precedens, který by byl v budoucích případech snadno kdykoliv zneužitelný.  

Z výše uvedeného vyplývá, že není možné rozhodnout jinak, než že došlo k přestupku dle 
čl. A odst. 4 písm. b) a stanovit hráči trest.  

Při stanovení výše trestu DK zohlednila, že jde v daném případě o urážku delegáta utkání 
(nikoliv o rozhodčího, jak bývá ve většině podobných přestupků obvyklé), navíc mimo čas 
utkání a trest stanovila nad běžný rámec. DK zároveň posuzovala volbu slov, která lze zařadit 
mezi rasistická a xenofobní. Zde však DK také zkoumala i skutečnost, zda lze trestaného hráče 
pro své další postoje, chování či jednání zařadit do skupiny s těmito názory. DK po zvážení 
dospěla k názoru, že nikoliv a že slova byla vyslovena ve velké frustraci a hráč Janeček 
nejspíše nedomyslel jejich možný následek. V daném případě DK proto neumístila trest až na 
horní hranici dané sazby. DK při svém rozhodování zohlednila zároveň i další fakta, zejména, 
že hráč nebyl dosud trestán, v tomto případě i k některým vyjádřením klubu, co se týká jeho 
osobnosti. DK pak považuje trest blíže k polovině sazby za dostačující a domnívá se, že bude 
plnit účel a k podobným incidentům již v budoucí kariéře hráče nedojde. 
 

4. Poučení 
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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 HBC Autosklo HAK Pardubice 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 15. 11. 2019 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

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

 

c) Souhrnnou částku 1300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003606021, specifický symbol: 041920 
nejpozději do 28. 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. 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HBC Autosklo HAK Pardubice 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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