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V Poličce dne 29.3.2018 

 

 v soutěžích ČMSHb jako SK Kelti 2008 

Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01 Beroun  

IČO: 22732713 
zapsán:  
L 19106 vedená u Městského soudu v Praze  

 

 

  
ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  

č. DK-23-2017-2018 
 

1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) Davídek Martin, reg. 34116- udělen trest 
ve hře(dále jen TH) za hrubost 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 2174 + dodatečná zpráva rozhodčích, ZZD 
utkání, sazebník trestů čl. A odst. 5 písm. c)  
 
 
 

t r e s t á: 
 
 
FP 40% (z 40-100%) tj. 2000Kč 
ZČ na 10% (z až na 50% ) tj. 2 utkání, přičemž trest vykoná v utkání č. 2181 a 
dále v následném utkání podle vývoje playoff 1.HbL. 
 
 

3. Odůvodnění: 
 
     V utkání č. 2174 mezi celky SK Kelti 2008 a HC Jestřábi Přelouč obdržel hráč domácích 
Davídek TH za hrubost. Ve zprávě rozhodčí popsal, že po vzájemné bitce dvou hráčů, kterou 
rozhodčí ukončil, přišel k hostující lavičce a slovně začal provokovat trenéra hostí, což mělo za 
následek, že trenér vyšel na hrací plochu a hráč jej udeřil dlaní do tváře. Hráči hostí trenéra 
zadrželi a zabránili případnému odvetnému útoku. Klub Kleti 2008 ani hráč se k věci dodatečně 
nevyjádřili. 
     DK vyhodnotila daný skutek, konstatovala, že se jednalo fyzické napadení bez zranění. 
Vzala v patrnost, jako přitěžující okolnost, že napadeným byl  funkcionář týmu a to, že 
samotný hráč vše vyprovokoval. DK bere v úvahu, že zápasy playoff mohou být vyhrocené,  
ale takové jednání od hráčů je zcela nepřípustné. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl v 
posledních dvou letech disciplinárně trestán, ponechala trest u dolní hranice sazby a považuje 
jej za dostačující. Hráče upozorňuje, aby se podobných prohřešků v budoucnosti vyvaroval. Z 
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jednání a rozhodování o trestu byli, pro možnou podjatost, dle čl. 5 odst. 11 DŘ,  vyloučeni 
předseda DK Libor Komůrka a člen Marcela Slanina. 
 

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. c) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené 
platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu SK Kelti 2008:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  30.3.2018 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 2300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003202007, specifický symbol:231718 
nejpozději  12.4.2018 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na e-mail dk@hokejbal.cz. 

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
Pavel Štefka, v.r. 

člen DK ČMSHb 
Obdrží 
Týmy: SK Kelti 2008 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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