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V Ústí nad Labem dne 13. 9. 2018 

 
v soutěžích ČMSHb jako HSÚ HBC 74 

Glennova 2706/7, 400 11 Ústí nad Labem 
IČO: 68975538 
zapsán: L 3184 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-001-2018-2019 
 
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – DERKA Kamil (RP 39411) 

z klubu HSÚ HBC 74, kterého se dopustil v utkání č. 531117 v Oblastní lize Čechy Sever – Ústí nad 
Labem, hraného dne 8. září 2018, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za vysokou 
hůl. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 531117, vyjádření vedoucího HSÚ HBC 74, vyjádření 
faulovaného hráče, vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, odstavec 5, písmeno c) 
 
trestá: 

 

FP 20% (z 20 - 100%) tj. 1000,- Kč 
ZČ na 10% (z až 50%) tj. 2 utkání 
 
přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 531001 a  531012 hraných v období od 13. 9. 2018 do 29. 
9. 2018. V případě přeložení některého utkání na termín mimo období trestu, se trest automaticky 
překládá na nejbližší utkání hrané po trestu. Hráč v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. b) DŘ nesmí v 
období trestu nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění:  
 

V utkání č. 531117 dne 8. 9. 2018 mezi celky HSÚ HBC 74 a HSÚ HBC Desperados obdržel hráč domácích č. 71  Derka 
Kamil, reg. 39411 v čase 26:00 TH za vysokou hůl. 

Ve věci se vyjádřil za klub HSÚ HBC 74 vyjádřil vedoucí klubu Tomáš Fidler. Hráč domácích Derka podstoupil souboj 
u mantinelu s hráčem hostí Loukotou, který v souboji poté udeřil hráče Derku loktem do obličeje. Rozhodčí 
nesignalizoval vyloučení. Poté hráč Derka oplácel a chtěl hráče trefit hokejkou do zad, ale hráč Loukota se otáčel a byl 
trefen  hokejkou do obličeje. Poté znovu oplácel hráč Loukota a srazil hráče Derku krosčekem do zad na zem. K zranění 
žádnému nedošlo. U hráče Derky nejde o opakovaný prohřešek. 
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 Za klub HSÚ HBC Desperados podal vyjádření faulovaný hráč Jakub Loukota. Události předcházel souboj před 
bránou a následně v rohu o míček. Jednalo se o lehký souboj, spíše boj holemi o míček. Napadení bylo signalizováno 
slovní urážkou, kdy následně došlo k úderu holí do helmy. Ke zranění nedošlo. 

Rozhodčí Štěpán Ladra popsal situaci následovně: V čase 26:00 jsme přerušili hru, protože při souboji o míček 
neudržel hráč HBC 74 Derka nervy a vysokou holí směřoval úder do oblasti hlavy. K zranění nedošlo, hráč Desperados 
Loukota obdržel menší trest 2 min oplacení (vstal a strčil do Derky). 

Rozhodčí Adam Deneš viděl situaci následovně: Před tímto incidentem, byl vyloučen hráč hostí, když po menší 
neshodě s hráčem domácích do něj strčil, až spadl na zem, tak jsem ho vyloučil za hrubost, a poté co co jsem odpískal 
vyloučení, hráč domácích vstal, otočil se na hráče, kterým byl atakován, zvedl svou hůl, kterou ho pak úmyslně trefil po 
hlavě, a tak jsem mu dal TH za vysokou hůl. 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. DK konstatuje, že délku trestu umístila na ve spodní hranici sazby, což je za daný přestupek 
odpovídající a hráči dává prostor k budoucímu chování na hřišti. DK tímto považuje rozhodnutí za odůvodněné. Délka 
trestu nechť je dostačující k tomu, aby si hráč uvědomil své jednání.  

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

 
5. Povinností klubu HSÚ HBC 74: 
 

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

b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce 
nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 1300,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 27. září 2018 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400011819. 

c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail: 
dkrshbcs@seznam.cz 

 
Se sportovním pozdravem 
 
 Tomáš Laibl, v.r. 
 předseda DK RSHb Čechy Sever 

 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HSÚ HBC 74, HSÚ HBC Desperados 
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