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KR-11-2016-2017

V Ostravě dne 17. 5. 2017

ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODČÍCH ČMSHb
č. 11-2016-2017
1. Komise rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) projednala okolnosti předčasného ukončení utkání
Extraligy SD, skupina o umístění A, č. utkání 4303 TJ Blatná Datels – HSÚ Wolves Chomutov
hraného dne 29.4.2017. Rozhodčí Přemysl Horák po konzultaci s kolegou Lukášem Daňkem
ukončil utkání v závěru základní hrací doby v rozporu se soutěžním řádem.
2. KR na základě uvedených skutečností vydává následující rozhodnutí:
S odvoláním na Soutěžní a Disciplinární řád ČMSHb 2015 trestá Komise rozhodčích dle Sazebníku
trestů DK část A. Jednotlivci, odstavec 14, Jiná provinění – Neoprávněné ukončení utkání:
a) Rozhodčího p. Přemysla Horáka finanční pokutou 2250,- Kč (45% ze sazebníku
pokut ČMSHb pro jednotlivce z možných N, FP 10-50%) a zastavením činnosti rozhodčího
na 40% utkání, tj. na osm hracích víkendů do 30.6.2017 (z možného ZČ až na 50%
utkání).
b) Rozhodčího p. Přemysla Horáka nezařazením na listinu rozhodčích nejvyšších
soutěží pro sezónu 2017-2018.
c) Rozhodčího p. Lukáše Daňka finanční pokutou 750,- Kč (15% ze sazebníku pokut
ČMSHb pro jednotlivce z možných N, FP 10-50%) a zastavením činnosti rozhodčího na
10% utkání, tj. na dva hrací víkendy do 14.5.2017 (z možného ZČ až na 50% utkání).
3. Odůvodnění:
Rozhodčí Přemysl Horák po konzultaci s kolegou Lukášem Daňkem ukončil utkání mezi Blatnou
a Chomutovem předčasně v závěru hrací doby. Jako důvod byla uvedena degradace hokejbalu
poškozování dobrého jména hokejbalu.
Komise rozhodčích si při řešení celé situace od hostujícího mužstva vyžádala videozáznam ze
závěrečné třetiny, ze kterého nevyplynul žádný důvod, proč by rozhodčí měli utkání ukončit
předčasně dle Soutěžního řádu.
Utkání lze ukončit dle Soutěžního řádu, Článku 308 – Řízení utkání:
Odstavec 9 - Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:
a) pro úmrtí hráče nebo rozhodčího,
b) na úřední zákrok orgánů státní správy (policie apod.), takový zákrok nechají rozhodčí potvrdit v zápise o utkání,
c) pokud během utkání družstvo nemůže poslat na hřiště z důvodu trestů či zranění správný počet hráčů
Odstavec 10 - Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
a) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv činovníka utkání hráčem, funkcionářem nebo divákem
b) z důvodů výslovně uvedených v pravidlech hokejbalu při dodržení postupu stanoveného pravidly hokejbalu
c) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení postupu uvedeného v Článku 302
d) pro zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobené předmětem vhozeným z hlediště na hrací plochu,
do prostoru hráčských a trestných lavic nebo způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů
e) pro opakované vniknutí diváků na hrací plochu
f) pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího.
Rozhodčí využije práva předčasného ukončení až za předpokladu, že vyčerpal veškeré prostředky dohrání utkání a jeli přesvědčen, že utkání nelze již dohrát, neboť by ztratilo svůj sportovní charakter nebo by bylo ohroženo zdraví
aktérů utkání.
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Komise rozhodčích se jednomyslně při posuzování celé situace shodla, že utkání tak bylo
ukončeno neoprávněně ze strany rozhodčích. Rozhodčí p. Přemysl Horák zaslal KR několik
vyjádření, které ale nekorespondují se situací, která v daný moment ukončení utkání z jeho
strany na hřišti probíhala. Až na pár momentů probíhala závěrečná třetina utkání dle dodaného
videomateriálu v poklidu. Při dalším šetření se KR opět jednomyslně shodla, že rozhodčí p.
Přemysl Horák postupoval proti všem pokynům a zásadám v mládežnických soutěžích, kdy na
každém semináři rozhodčích je opakována a zdůrazňována nulová tolerance k nesportovnímu
chování a zákrokům hráčů a funkcionářů v mládežnických kategoriích. KR se negativně
pozastavila nad tím, že v situacích, které rozhodčí ve svých vyjádřeních zmiňoval, nepostupoval
dle přijatých zásad v souladu s pravidly. Např. za případné nesportovní chování hráčské lavice
nebyl udělen ani jeden trest ML, za nesportovní chování hráčů na hřišti ani jeden osobní trest
10´, z dodaného videozáznamu pak vyplynulo, že z jeho strany nebyly v závěrečné třetině
potrestány nedovolené zákroky, ale byly řešeny domluvou, což je v přímém rozporu s vedením
a řízením utkání v této fázi. Jedním z těchto momentů mohl být i možný pokus o nastřelení
míčku na rozhodčího, přičemž ale místo případného udělení trestu ve hře pro hráče, byla celá
situace řešena opět pouze domluvou. Následně pak KR nepochopila vlastní ukončení utkání o
několik minut později, kdy v situaci, ve které je naprosto zřejmé, že se jednalo o střelu na
branku soupeře, která však skončila zakázaným uvolněním, což v prvotní chvíli signalizovali i
oba rozhodčí, si rozhodčí p. Přemysl Horák zavolal ke konzultaci kolegu p. Lukáše Daňka a
následně utkání ukončil bez toho, aby řekl oběma týmům důvod ukončení, rozhodčí si vzali
zápis o utkání a oba odešli do šaten. Vyjádření rozhodčího ke všem situacím pak popírají vlastní
pravidla udělování trestů a činnost rozhodčího jako takovou a všechny situace byly dle celé KR
řešeny špatně.
KR vzala v potaz to, že rozhodčí p. Přemysl Horák přiznal hlavní pochybení na celé situaci, když
z jeho vyjádření vyplývá, že hlavním iniciátorem ukončení utkání byla jeho osoba, na druhé
straně KR klade za vinu rozhodčímu p. Lukáši Daňkovi to, že celé situaci nezabránil a nechal se
kolegou zviklat k odchodu ze hřiště.
KR pak na základě informace od týmu Chomutova i s ohledem na celou situaci v sobotním
utkání byla donucena změnit delegaci rozhodčích na následující nedělní utkání ve Zlivi, neboť
rozhodčí p. Přemysl Horák figuruje v zápisech o utkání jako trenér Zlivi a zároveň i tato utkání
pískal a je tak naprosto nepřijatelné, aby zároveň utkání řídil i jako rozhodčí, o čemž KR nebyla
z jeho strany dostatečně informována.
KR při určení výše trestu vzala v potaz to, že se jednalo o první provinění tohoto charakteru u
obou rozhodčích, dále pak ale také to, jaká byla míra zavinění obou aktérů na celé situaci a
celkový přístup rozhodčích k utkání, který lze na základě videozáznamu označit jako velmi slabý
(zejména pohyb, signalizace a řešení situací). U rozhodčího p. Přemysla Horáka se KR přiklonila
k potrestání v horní hranici možného trestu jak ve finanční rovině, tak při zastavení činnosti. U
rozhodčího p. Lukáše Daňka pak s ohledem na míru jeho zavinění k trestu na spodní hranici.
KR upozorňuje oba rozhodčí, že zastavení činnosti se týká všech soutěží a během trestu nesmí
nastoupit jako rozhodčí k žádnému zápasu spadajícího přímo pod ČMSHb nebo RSHb.
KR se pak i s ohledem na výše zmíněné skutečnosti v rámci tohoto rozhodnutí jednomyslně
shodla na tom, že rozhodčí p. Přemysl Horák nebude zařazen na listinu rozhodčích nejvyšších
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soutěží (Extraliga mužů, 1. Liga mužů, Extraliga SD a MD) pro následující sezónu a bude dán
k dispozici pro případné řízení regionálních soutěží spadajících pod KR RSHb Čechy Jih.
4. Poučení:
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.
5. Povinností rozhodčích p. Lukáše Daňka a p. Přemysla Horáka je:
1. Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 24.5.2017 na e-mail:
jaroslavpikula@seznam.cz
2. Dle DŘ čl. 5 odst. 12 je povinností rozhodčích uhradit poplatek 300 Kč za vydání tohoto
rozhodnutí.
3. Souhrnnou částku 2400 Kč musí rozhodčí p. Přemysl Horák uhradit bankovním převodem na
účet ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80022929, specifický symbol:
111617 nejpozději do 31.5.2017. V případě prodlení má rozhodčí automaticky
zastavenou činnost až do splnění svých závazků.
4. Souhrnnou částku 900 Kč musí rozhodčí p. Lukáš Daněk uhradit bankovním převodem na
účet ČMSHb 1724200504/0600, variabilní symbol: 80022230, specifický symbol:
111617 nejpozději do 31.5.2017. V případě prodlení má rozhodčí automaticky
zastavenou činnost až do splnění svých závazků.
5. Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) nejpozději
do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na adresu jaroslavpikula@seznam.cz k další
archivaci.
Se sportovním pozdravem

Jaroslav Pikula
Předseda KR ČMSHb

Obdrží:
LK ČMSHb, DK ČMSHb, Ekonom ČMSHb, p. Přemysl Horák, p. Lukáš Daněk, TJ Blatná Datels, HSÚ Wolves Chomutov

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU

sídlo: Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6
tel./fax: +420 266 313 766, mobil: +420 603 469 494, e-mail: hokejbal@hokejbal.cz, web: www.hokejbal.cz
bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6 č.ú.: 1724200504/0600, IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

Str. 3 / 3

Registrace u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum registrace: 27. 6. 1990, následně dnem 1. 1. 2014 zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 753

