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

 
V Přelouči dne 1.3.2022 
 

Hokejbalový club Most 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Most 

Jana Opletala 1673, 434 01 Most  

IČO: 49872397 

zapsán: L 1947 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-05-2021-2022-1 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala žádost klubu HBC Most o prominutí 
zbytku trestu hráče Ondřeje Nováka, č. reg. 17342. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst. 5 písm. c), zápis o utkání, vyjádření 
rozhodčího utkání, rozhodnutí DK č. 05-2021-2022 ze dne 1.11.2021 
 

mění trest hráče následovně:  
 

hráči počínaje dnem 13.3.2022 mění trest na podmíněný. Délku podmíněného trestu 
stanovuje do 15.5.2022. 

 
3. Odůvodnění      
                 Hráči byl rozhodnutím DK ČMSHb č.05-2021-222 dne 11.1.2021 udělen nepodmíněný 

trest ZČ v délce 6 měsíců za porušení čl. A odst. 5 písm. d) sazebníku trestů DŘ s délkou trvání 
do 15.5.2022. V souladu s DŘ klub HBC Most požádal o prominutí zbytku trestu po vykonání 
jeho poloviny a žádost doložil novým poplatkem za projednání. DK žádost vyhodnotila, 
konstatovala, že z termínovaného trestu uběhla jeho polovina. Je však zřejmé, že z části šlo o 
trest, kdy byla soutěž přerušena zimní přestávkou. V praxi to znamenalo, že hráč doposud 
vykonal trest v 6 soutěžních utkáních včetně utkání ČP. DK zohlednila skutečnost, že v případě 
hráče Nováka jde o slušného hráče, což dokazují jeho dlouholeté statistiky trestů i to, že 
faulovaný hráč se již plně vrátil do zápasového rytmu. Na druhou stranu konstatovala, že k 
naplnění účelu trestu je nezbytné, aby hráč vykonal alespoň polovinu trestu v počtu zápasů, což 
je do konce základní části celkově 8 utkání. Proto hráči umožní podmíněný návrat až dne 
13.3.2022, aby tato podmínka byla naplněna.  Hráče důrazně upozorňuje na skutečnost, aby se 
podobných zákroků vyvaroval, jelikož porušení podmínky by mělo zcela jistě za následek 
dlouhodobé zastavený činnosti již bez možnosti prominutí. Rozhodnutí je tímto 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. 
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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

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 HBC Most 

Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 3.3.2022 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 

 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HBC Most 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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