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V Přelouči dne 16.7.2018 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Tygři Mladá Boleslav 

Jiráskova 680/57, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav  

IČO: 26629682 

zapsán: L 13740 vedená u Městského soudu v Praze 
 

 

 

 

 ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  
č. DK-52-2014-2015-2 

 
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK)  HBC Tygři Mladá Boleslav- Kosina Martin, 
reg. 5123 + Vondrlík Jan, reg. 10675- opětovná žádost o prominutí trestu- 
vyloučení z činnosti v hokejbalu 

 
1. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  

S odvoláním na SŘ, DŘ čl. 5 odst. 14, čl. 5 odst. 12, rozhodnutí DK č. 52-2014-2015 a 
č.52-2014-2015-1, žádosti klubu HBC Tygři Mladá Boleslav, sazebník trestů,  
 

vyhovuje následovně: 
 

- oba jednotlivci mohou od soutěžního ročníku 2018-2019 opět působit v 
hokejbale v pozici hráčů 
-  jako případní funkcionáři či trenéři mohou v hokejbale působit nejdříve od 
soutěžního ročníku 2020-2021, u mládežnických družstev pak nejdříve od 
soutěžního ročníku 2021-2022. 
 
 

2. Odůvodnění: 
 
     Na základě rozhodnutí DK č. 52-2014-2015 ze dne 2.7.2015 byli oba jmenovaní vyloučení z 
činnosti v hokejbale pro zvlášť závažný přestupek- napadení rozhodčího utkání. Oba dne 
13.4.2015 podali žádost o prominutí a obnovení činnosti v hokejbalu, která byla dne 11.5.2015 
zamítnuta s odůvodněním, že od doby uložení trestu neuplynulo 60 měsíců, které požaduje 
článek 5 odst. 14 DŘ jako podmínku pro projednání žádosti. 
      Novelizací DŘ po skončení sezóny 2018-2019 byl uvedený článek upraven a žádost o 
projednání lze již podat po 36 měsících od uložení trestu. Dne 19.6.2018 podal oddíl Tygři 
Mladá Boleslav novou žádost o prominutí trestu, kterou dne 3.7.2018 doložil poplatkem 300Kč, 
tak jak stanovuje čl. 5 odst. 12 DŘ.  
     DK projednala opětovnou žádost klubu, konstatovala, že žádost byla podána správně po 
uplynutí minimálně 36 měsíců. DK došla k závěru, že uvedena doba byla dostatečná k tomu, 
aby si hráči svůj přestupek uvědomili. I přesto, že šlo o hrubý přestupek, přihlédla u obou 
hráčů k tomu, že šlo o jejich ojedinělý přestupek, byť velké závažnosti. Hráčům DK povoluje, v 
souladu s čl. 5 odst. 14  z části činnost v hokejbale, kterou však zatím omezuje na případném 
poli funkcionářském. Hráči nechť v nadcházejících sezónách svým chováním nejprve na hřišti 
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ukážou veřejnosti, že se z trestu poučili. Oba se tímto rozhodnutím upozorňují na skutečnost, 
že jejich chování bude bedlivě sledováno i ze strany řídícího orgánu a případný další 
disciplinární postih bude řešen jako recidiva. 
Rozhodnutí považuje DK tímto za odůvodněné. 

 
3. 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.  

 
4. Povinnosti klubu HBC Tygři Mladá Boleslav:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  23.7.2018 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz 

 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

Obdrží 
Týmy: HBC Tygři Mladá Boleslav 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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