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V Olomouci dne 02. 12. 2021 
 
 

Hokejbalový klub Kladno, z.s. 
v soutěžích ČMSHb jako HBC Kladno 
Sportovců 817, Rozdělov, 272 04 Kladno 
IČO: 67673589 
zapsán: L 8472 vedená u Městského soudu v Praze 

 
ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb  

č. OK-04-2021-2022 
 

1. Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení předseda Martin Černý, členové JUDr. Karel 
Poupě, Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D. dne 1. 12. 2021 projednala odvolání Hokejbalového klubu 
Kladno (dále jen HBC Kladno) proti rozhodnutí Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) číslo 
DK-06-2021-2022 ze dne 4. 11. 2021. 

 
2. OK rozhodla takto  

 

Rozhodnutí Disciplinární komise ČMSHb č. DK-06-2021-2022 se  
 

P O T V R Z U J E  
a zůstává v platnosti: 

 

a) Finanční pokuta v bodě 2, písmena A 
 

b) Zastavení činnosti v bodě 2, písmena B 
 

3. OK vydává podnět Komisi rozhodčích ČMSHb (dále jen KR) 
na prošetření rozhodčích zápasu HBC Kladno – SK Rebel Praha (č. zápasu 5023) dle Souboru 
předpisů z roku 2018, Disciplinárního řádu, čl. 5, odst. 1, písmeno a) pro podezření z 
dopuštění se přestupku dle Souboru předpisů z roku 2018, Disciplinárního řádu, Sazebník 
trestů – Jednotlivec, odst. 8, písmeno a). 

 
4. Odůvodnění 

 

Na základě odvolání HBC Kladno ze dne 9. 11. 2021 proti rozhodnutí DK výše uvedenému OK 
potvrdila rozhodnutí DK a vydala podnět k prošetření postupu rozhodčích v utkání, které bylo 
předmětem disciplinárního řízení pro hráče Drechslera. 
OK vyslechla hráče Drechslera č. reg. 43648, nechala vyjádřit za KR k daným zákrokům 
předsedu Jaroslava Pikulu, rovněž tak za komisi delegátů předsedu Milana Huška. Dále byl 
zhlédnut videozáznam všech tří zákroků, které jsou předmětem odvolání. 
 

OK k zákroku v pořadí č. 1 dle podaného odvolání nebude nic dalšího uvádět, jelikož samotný 
trest byl HBC Kladnem přijat. 
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K zákroku č. 2 je z videozáznamu zcela patrné, že jde o zásah do oblasti hlavy a krku a také, 
že hráč Drechsler soupeře trefuje ramenem ještě před tím, než se zmocní míčku. HBC Kladno 
uvedlo, že se jednalo o zásah do oblasti hlavy a krku, ale neztotožňuje se s vyjádřením KR, že 
se jednalo o úmysl soupeře zasáhnout. Z videa je patrné, že hráč směřuje k míčku a zmocňuje 
se ho. OK z tohoto tvrzení dává HBC Kladnu za pravdu v tom, že zde není zcela prokázán úmysl 
zranit soupeře a vypustit zájem hrát míček. V ostatních bodech souhlasí u zákroku č. 2 s DK. OK 
zde ale nesouhlasí s KR, která se vyjádřila, že u rozhodčích k nijak závažnému pochybení 
nedošlo, protože zákrok byl potrestán. Za OK však neadekvátní výší trestu. OK by toto tvrzení 
přijala za předpokladu, kdyby rozhodčí za tento zákrok udělili větší trest 5+OK, protože dokáže 
pochopit, že na hřišti se mohou zákroky jevit jinak než následně při rozboru videozáznamu.  
OK konstatuje, že z postavení, které rozhodčí při dané situaci zaujali, měli a museli zákrok vidět 
a vyhodnotit ho jako zásah do oblasti hlavy a krku, za který lze udělit minimální trest 2+10. OK 
dodává, že i tento trest by vnímala tak, že nedošlo k pochybení, protože by byl udělen vyšší 
trest, i když dle intenzity zákroku mírný. Proto OK žádá, aby KR daný zákrok posoudila a o svém 
stanovisku vůči rozhodčím utkání písemně informovala OK. OK z daného vyjádření bude 
v budoucnu čerpat pro podobné zákroky. 
 

K zákroku č. 3 je z videa zcela patrné, že hráč nemá zájem hrát míček a vědomě napadá-vráží 
do soupeře, který se nachází cca 1,5 m za hráčem s míčkem. Tento zákrok je veden bez úmyslu 
hrát míček, naopak s úmyslem hráče faulovat a jen díky menší intenzitě nedošlo u soupeře ke 
zranění. Navíc je zákrok veden směrem na hrazení. 
Argumentace HBC Kladna k tomuto zákroku, že se nejednalo o úmysl a nelze ho prokázat, není 
OK brána na zřetel, protože videozáznam úmysl jasně prokazuje. Z pohledu úmyslu hráče 
faulovat, který je prokázán, OK konstatuje, že právě pro jasný úmysl je z tohoto pohledu zákrok 
více nebezpečný než zákrok č. 2. 
K samotné výši trestu v rozhodnutí DK v rámci zastavení činnosti OK uvádí, že předpokládá, že 
se hráč z daného trestu poučil, i když je tento trest značně mírný. 
 
K závěru podaného odvolání HBC Kladno poukazuje na nesprávný postup při podání podnětu 
hostujícím celkem k DK. HBC Kladno má za to, že mělo být podáno ke KR pro nespokojenost 
s výroky rozhodčích a nikoliv k DK na hráče. 
OK se částečně ztotožňuje s názorem HBC Kladna, ale nezpochybňuje momentální oprávněnost 
hostujícího klubu na podání podnětu k DK, a to především proto, že v současné době neexistuje 
obecný postup, který by definoval, jak postupovat při podávání podnětu ze zápasů, ať ke KR 
nebo DK, případně k LK ČMSHb. 
Závěrem OK svůj podnět ke KR ve výrokové části doplňuje, že mimo výše uvedené tresty, které 
jsou napadány, není v zápise o utkání uveden Hlavní pořadatel, bez kterého není možné utkání 
zahájit. 
 
Další odůvodňování v tomto směru přesahuje potřeby tohoto řízení a nemělo by vliv na 
kvalifikaci, ani na posuzované otázky. 
OK tímto své rozhodnutí považuje za opodstatněné. 
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5. Poučení 

 

a) Proti rozhodnutí Odvolací komise není přípustný opravný prostředek a rozhodnutí komise je 
konečné. (SŘ Hlava V., čl. 502, bodu 12). 

b) Peněžní vklad za projednání věci v odvolacím řízení se navrhovateli vrací.  
c) Odvolací komise s tímto rozhodnutím seznámí Komisi rozhodčích ČMSHb. 

 
 
 
 
 

 
Martin Černý, v.r. 

předseda OK ČMSHb 
 

 
Obdrží 
HBC Kladno 
Komise rozhodčích ČMSHb, Disciplinární komise  
Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu  
 


