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V Ústí nad Labem dne 9. 3. 2023 

 

HBC Hostivař   

v soutěžích ČMSHb jako HBC Hostivař 

Pod stanicí 622/14, Hostivař, 102 00 Praha  

IČO: 27000273 

zapsán: L 15718 vedená u Městského soudu v Praze   
 

Hokejbalový klub HBC PRACHATICE z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBC Prachatice 

U Rybníčku 1361, Prachatice II, 383 01 Prachatice   

IČO: 26534665 

zapsán: L 3264 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích   
 

 
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  
č. LK-20-2022-2023 

 
1. Podnět – věc 

Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) na základě kontroly zápisů o utkání projednala neoprávněný start 
hráčů Matyáše Petráška (za HBC Hostivař, reg.č. 42741) a Pavla Štrobla (za HBC Prachatice, 

reg.č. 44415) v utkání Extraligy juniorů – Nadstavba skupiny Západ soutěžního ročníku 2022-2023         

č. 4301 mezi družstvy HBC Hostivař – HBC Prachatice hraném dne 25. 2. 2023 od 14:00 v Praze-Hostivař.  
V utkání došlo u obou zmiňovaných k porušení DŘ, Článek 6 ,,Oznamování a evidence trestů“, bod 2.  

 
2. LK vydává následující rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, Hlavu IV., Hodnocení výsledků v soutěžích, Článek 401, odst. 5e), resp. odst. 3 > 
 

a) uděluje oboustrannou kontumaci utkání č. 4301 (tzn. započítání poměru branek 0:5 v neprospěch 
obou družstev, body se nepřiznají nikomu). 

 
S odvoláním na Zápis o utkání a SŘ, DŘ, Sazebník trestů, Článek A, odst. 2c) > 
 

b) trestá vedoucí družstva HBC Hostivař Gabrielu Vosátkovou FP ve výši 10% (z 10-50 %),  

tj. 500 Kč, bez zastavení činnosti, 
c) trestá vedoucího družstva HBC Prachatice Václava Fialu FP ve výši 10% (z 10-50 %),  

tj. 500 Kč, bez zastavení činnosti. 

 
3. Odůvodnění 

V utkání č. 4301 hrál hráč Matyáš Petrášek (reg.č. 42741 za HBC Hostivař), což podle DŘ po obdržení 
dvou vyšších trestů v předchozích utkáních (4046, 12.11., OT a 4055, 26.11., OT) není povoleno.  
Současně ve stejném zápase hrál hráč Pavel Štrobl (reg.č. 44415 za HBC Prachatice), což podle DŘ po 
obdržení dvou vyšších trestů v předchozích utkáních (4002, 3.9., OT a 4056, 26.11., OT) také není 
povoleno.  
Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají vedoucí družstev. Pokud dojde k jeho porušení, považuje se 
tento start za neoprávněný se všemi hracími a disciplinárními důsledky.  
Jediným možným trestem za neoprávněný start hráče je kontumace utkání ve prospěch soupeře. 
Jelikož došlo k nedodržení ustanovení ze stran obou týmů a došlo tak k výjimečné nestandartní situaci, 
LK rozhodla o výši oboustranného kontumačního výsledku dle soutěžního řádu hokejbalu, Hlavy IV., 
Článek 401 ,,Výsledky utkání“, bod 3). 
Družstvu HBC Hostivař budou (i přes dosažený výsledek 6:2 na hřišti) odečteny tři body z aktuální 
průběžné tabulky soutěže, zároveň se nezapočítává statistika z utkání do celkových statistik soutěže.  
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LK o neoprávněných startech vyrozuměla oba kluby emailem ze dne 2.3.2023 s upozorněním, že trest ve 
formě zastavení činnosti v příslušné soutěži na jedno utkání se i přesto musí vykonat v dalším nejbližším 
utkání. To za HBC Hostivař (v utkání č. 4304 dne 4.3.) a za HBC Prachatice (v utkání č. 4303 dne 4.3.) 
bylo splněno.  

 
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 částek, vyměřených tímto 

rozhodnutím. 
 

5. Povinnosti dotčených klubů    

HBC Hostivař 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 13. 3. 2023 na e-mail: LK@hokejbal.cz . 

 

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

rozhodnutí. Tento poplatek je rozdělen rovným dílem mezi provinivší se družstva. 
 

c) Souhrnnou částku 650 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb č. 1724200504/0600, 

variabilní symbol: 5003100044, specifický symbol: 202223 nejpozději do 23. 3. 2023. 
 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení (oznámení o příkazu, informaci o převodu) vyměřené částky po provedení 
platby nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v bodě 5 c), elektronicky na LK@hokejbal.cz . 

 

HBC Prachatice 

e) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 13. 3. 2023 na e-mail: LK@hokejbal.cz . 
 

f) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za vydání tohoto 
rozhodnutí. Tento poplatek je rozdělen rovným dílem mezi provinivší se družstva. 
 

g) Souhrnnou částku 650 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb č. 1724200504/0600, 

variabilní symbol: 5003306001, specifický symbol: 202223 nejpozději do 23. 3. 2023. 
 

h) Zaslat potvrzení o uhrazení (oznámení o příkazu, informaci o převodu) vyměřené částky po provedení 

platby nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v bodě 5 g), elektronicky na LK@hokejbal.cz .  

 
 

Se sportovním pozdravem 
 

 

 
 

Jan Fedák, v.r. 
předseda LK ČMSHb 

 

 
 
Obrdží 
Týmy:  HBC Hostivař, HBC Prachatice 
ČMSHb:  Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Disciplinární komise, Komise mládeže a metodiky 
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