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

 
v Přelouči dne 27.10.2021 
 

Sportovní klub Rebel Praha, z. s.  

v soutěžích ČMSHb jako SK Rebel Praha 

Klíčanská 553/18, Kobylisy, 182 00 Praha 8 

IČO: 3127559 

zapsán: L 60982 vedená u Městského soudu v Praze  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-04-2021-2022 

 
1. Podnět – věc   

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala podnět klubu Rebel Praha týkající se 
nepotrestaného zákroku na jejich hráče Jana Matějku, reg. 47261 od hráče soupeře 
Adama Ježka, reg. 41531 v utkání Extraligy dorostu č.5010 hraného dne 19.9.2021 
mezi celky Rebel Praha a TJ Kovo Praha A. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání, vyjádření rozhodčího utkání, vyjádření klubu Rebel Praha, 
vyjádření klubu Kovo Praha  
 

hráče Adama Ježka dodatečně netrestá 
 

 
3. Odůvodnění     

 

     DK obdržela podnět klubu Rebel Praha, který byl doložen videozáznamem z utkání. 
Po shlédnutí videozáznamu DK konstatovala, že samotný souboj, který nakonec vedl 
ke zranění hráče není na videozáznamu vidět. Ze záznamu je zřejmé, že oba hráči 
jsou před střetem vedle sebe, nikoli, jak popisuje klub Rebel Praha, že bránící hráč je 
vpředu a útočící hráč vzadu, dále že dochází v běhu souboj o balónek. Oba hráči o 
sobě zcela zřejmě vzájemně vědí. Moment střetu však již na záznamu chybí. Z 
prvotního vyjádření klubu Kovo Praha vyplynulo, že by měl existovat ještě jeden záběr 
z jiné kamery, která je umístěna na hřišti. DK dotazovala klub Rebel Praha, ten uvedl, 
že skutečně byl zápas monitorován i z jiného místa, avšak v době, kdy došlo k 
uvedené události, již kamera, z důvodu vybité baterie, zápas nesnímala. 
     DK si vyžádala v dané věci i vyjádření rozhodčího, ten konstatoval, že nešlo o faul, 
což potvrzuje i s odstupem, došlo k souboji rameno na rameno, čistý souboj, což na 
místě vysvětlil i domácí lavičce. Delegát na utkání nebyl přítomen. 
     DK přezkoumala podnět a rozhodla se dodatečný trest neudělit, a to především z 
důvodu absence objektivních důkazů, což je v těchto případech výhradně 
videozáznam zachycující celý incident. Zaslaný záznam je z tohoto pohledu 
nedostačující.  
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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

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 SK Rebel Praha 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 29.10.2021 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 

b) 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: SK Rebel Praha, TJ Kovo Praha 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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