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

 
V Přelouči dne 1.11.2021 

 

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. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala uložení trestu ve hře (dále jen TH) 
hráči HBC Most Ondřeji Novákovi, reg. č. 17342, za zásah do oblasti hlavy a krku 
(dále jen ZHK), který obdržel v zápase č. 1044 Extraligy hokejbalu mužů mezi celky 
HBC Most a HBC Plzeň dne 16.10.2021 v Mostě. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.5 písm. d), zápis o utkání č. 1044, vyjádření 
rozhodčího utkání, ZZD utkání, dodatečné vyjádření delegáta utkání, vyjádření klubu HBC Plzeň, 
hráče Tomáše Ulče, vyjádření klubu HBC Most 
 

trestá hráče Ondřeje Nováka 
 
a) FP ve výši 60 % (z 60-100 %) tj. 3 000 Kč  

b) ZČ na 6 měsíců (z až 50 % utkání nebo 6 – 12 měsíců). Trest se vztahuje na všechny 
soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      

V utkání č. 1044 Extraligy mužů mezi celky HBC Most a HBC Plzeň, obdržel hráč domácích 
Ondřej Novák v čase 18:04 TH za ZHK. Rozhodčí utkání popsal situaci tak, že v čase 18:04 došlo 
k souboji mezi hráči D84 (Ondřej Novák) a jedním z hostujících hráčů, tento souboj nebyl 
klasifikován jako faul. Okamžitě se hráč D84 zvedl z hrací plochy a rozběhl se od obranné modré 
čáry směrem k červené čáře s vystrčeným loktem na hráče H21 (Tomáš Ulč), kterého trefil do 
oblasti hlavy a krku. Zákrok byl veden s úmyslem zranit. Po kontaktu hostujícího hráče zranil a 
byl mu udělen trest TH. Zraněný hráč utkání nedohrál a byl odvezen ZZS.  Ze ZZD vyplynulo, že 
hráč Novák měl souboj s jedním z hostujících hráčů, tam správně nebyl klasifikován rozhodčím 
jako faul, ale domácí hráč byl potom zjevně frustrovaný a viditelně hledal, komu by mohl něco 
oplatit. Několika kroky se rozběhl k hráči hostí Tomáši Ulčovi, který měl zrovna v moci balónek 
a zasáhl jej do oblasti hlavy a krku. Zákrok byl veden s úmyslem zranit hráče, hráč utkání 
nedohrál a byl odvezen RZS do nemocnice. 

Ve věci se vyjádřil dne 21.10.2021 za klub HBC Plzeň Stanislav Kastner, který popsal zákrok 
za nesmyslný a brutální, hráč v době vyjádření nebyl schopen tréninku, je v domácím léčení, 
bolí jej stále hlava, nosí sluneční brýle, vadí mu světlo. Pracovní neschopnost mu lékař nevystavil, 
jelikož si od pondělí plánoval dovolenou, kterou v rámci léčení čerpá. 
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Ve věci se vyjádřil dne 20.10.2021 hráč Tomáš Ulč, který popsal situaci tak, že utrpěl náraz, 
padl na zem, po chvíli se probral, byl odvezen do nemocnice. Stále jej bolí hlava. Opětovně byl 
kontaktován dne 26.10.2021, kdy uvedl, že jeho stav se zlepšil a již dne 25.10.2021 nastoupil 
do zaměstnání. Na dotaz případné omluvy uvedl, že přímo provinivší hráč se mu neomlouval, 
ale vnímal omluvu od HBC Most na sociálních sítích a omluvu dostal od hráče domácích Chyby. 

Vyjádření za HBC Most podal Daniel Dvořák, který uvedl, že faul to ze strany jejich hráče byl, 
ale myslí si, že měl být trestán 5+OK. Hráči se na sociálních sítích omluvili, měl se mu přímo 
omluvit i faulující hráč Novák. Šlo o frustraci, kdy na něho nebyl odpískán zákrok. Údajně odveta 
směřovala přímo na hráče, se kterým měl předtím konflikt. 

Dodatečně dotazovala DK ještě delegáta utkání, který uvedl, že konflikt spolu tito dva hráči 
neměli, souboj, který mohl hráče domácích rozčílit byl s někým jiným a nešlo navíc o faul. TH 
bylo uděleno naprosto správně. 

 

DK řádně prostudovala všechny dostupné informace a na jejich základě konstatovala porušení 
disciplinárního řádu. Šlo o zákrok ZHK, kdy TH bylo uděleno naprosto v souladu s pravidly. Věc 
pak klasifikovala jako přestupek dle čl A odst. 5 písm. d) fyzické napadení se zraněním. Hráč byl 
po zákroku zraněn a omezen na běžném způsobu života (minimálně týden, do zaměstnání 
nastoupil až dne 25.10.2021) resp. byl omezen i ve sportovním životě (k dalšímu zápasu týmu 
nastoupil až po 14 dnech od zranění). Dle popisu zákroku se DK ztotožnila s vyjádřením 
rozhodčího a delegáta utkání, že šlo o nesmyslný a nebezpečný zákrok, byl vedený proti hráči, 
který nic podobného nečekal a neměl možnost střetu zabránit.   

Trest pak stanovila v prvním odstavci, s ohledem i na to, že u hráče Nováka jde o první 
podobným prohřešek, jelikož nebyl v posledních letech disciplinárně řešen, za posledních 5 let 
obdržel pouze jeden VT a několik MT, což ukazuje na slušného hráče. Proto jeho současný zákrok 
lze označit za ojedinělý zkrat. Vzhledem k povaze zákroku pak DK neukládala ZČ na počet utkání, 
ale přistoupila k uložení trestu v rozsahu měsíců, právě proto, že zákrok vybočuje z běžných 
faulů a je potřeba poukázat na jeho nesmyslnost a nebezpečnost. Trest na dolní hranici 6 měsíců 
by měl být dostačující k tomu, aby si hráč své jednání náležitě uvědomil.  

            
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 HBC Most 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 3.11.2021 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 3 300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003508001, specifický symbol: 052122 
nejpozději do 14.11.2021. 
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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: HBC Most 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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