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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

 
V Přelouči dne 
14.10.2021 
 

HbK Karviná spolek 

v soutěžích ČMSHb jako HbK Karviná 

Majakovského 2098/10, Mizerov, 734 01 Karviná  

IČO: 44738510 

zapsán: L 1162 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-02-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala podnět zaslaný klubem Elba DDM Ústí 
nad Labem k dodatečnému potrestání zákroku hráče HbK Karviná reg. č. 20957 
Martina Řehůřka ve vzájemném utkání č. 1091 hraném dne 9. 10. 2021 v Karviné. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.5 písm. c), zápis o utkání č.1091, videozáznam 
utkání zápasu uvedený na TV.com, vyjádření Komise rozhodčích, vyjádření klubu HbK Karviná 
 

dodatečně trestá hráče Martina Řehůřka, reg. č.  20957 
 
a) FP ve výši 40 % (z 20-100 %) tj. 2000 Kč  

b) ZČ na 20 % utkání (z až 50 %) tj. 4 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č.  
1038, 1048, 1053 a 1063 hraných v období od 10.10.2021 do 6.11.2021. Trest se 
vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      
        DK ČMSHb přijala dne 11.10.2021 podnět klubu Elba DDM Ústí nad Labem odkazující se na 

videozáznam z utkání Extraligy hokejbalu č. 1091 vysílaný TV.com mezi celky HbK Karviná a Elba 
DDM Ústí nad Labem, hraného dne 9.10.2021. V záznamu klub upozornil na situaci z 1. třetiny 
v čase 5:37 před jejím koncem, kdy mělo dojít k zákroku na citlivá místa jejich hráče. Hráč po 
zákroku neutrpěl zranění, které by mu neumožnilo utkání dohrát. Zákrok nebyl rozhodčím 
potrestán.  

DK zhlédla videozáznam uvedeného momentu a konstatovala, že hráč Ústí nad Labem 
pronikal před branku, zakončil a následnou dorážkou spoluhráč vstřelil branku. Zároveň byl 
zezadu stíhán hráčem HbK Karviná č. 88 (dle zápisu o utkání Martin Řehůřek). Tento jej nemohl 
dostihnout a bez snahy hrát míček jej zezadu zespodu bodl špičkou hole do oblasti genitálií. 
Hráč upadl na zem a později se za podpory spoluhráčů zvedl. 

V dané věci si DK vyžádala stanovisko Komise rozhodčích ČMSHb, které se shoduje se 
závěrem DK.  

Ze strany hráče Řehůřka došlo k porušení pravidla 516 odst. b) a v daném případě měl být 
hráči uložen TH s odůvodněním, že došlo k bodnutí zezadu, což je klasifikováno jako nepovolený 
a zejména zákeřný způsob hry, navíc byl zákrok směřován do nejcitlivějších partií těla.  Z 
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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

videozáznamu je patrná zbytečnost daného zákroku s ohledem na zakončenou herní situaci. 
Zákrok nebyl ze strany rozhodčích posouzen jako faul, jelikož oba rozhodčí neměli takové 
postavení, aby jej v daný moment viděli. Z pohledu kamery je však zákrok prokazatelný. 

Je tedy zřejmé, že se hráč dopustil fyzického napadení hráče dle čl. A odst. 5 odst. c) 
sazebníku DŘ. Na jedné straně DK přihlédla ke skutečnosti, že jednotlivec nebyl v posledních 
letech disciplinárně řešen, což vzala v patrnost jako polehčující okolnost. Nelze však přehlédnout, 
že šlo o zákeřný a bolestivý zákrok, což je pak okolností přitěžující. Proto dostatečný trest 
umístila blíže k polovině sazby. 

Rozhodnutí tímto považuje za odůvodněné. 
                 
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. 

 

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 
zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu HbK Karviná 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 15. 10. 2021 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

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

 

c) Souhrnnou částku 2300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 

1724200504/0600, variabilní symbol: 4003803001, specifický symbol: 022122 
nejpozději do 28.10.2021. 

 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu) 
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky na 
adresu dk@hokejbal.cz. 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HbK Karviná, Elba DDM Ústí nad Labem 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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