DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Choceňská 1102, 535 01 Přelouč, e-mail: dk@hokejbal.cz
Předseda komise: Libor Komůrka, tel: +420 773 781 146, e-mail: komurka@hokejbal.cz

V Přelouči dne 17.6.2021

HBC Hostivař
v soutěžích ČMSHb jako HBC Hostivař
Pod stanicí 622/14, Hostivař, 102 00 Praha
IČO: 27000273
zapsán: L 15718 vedená u Městského soudu v Praze

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb
č. DK-08-2020-2021
1. Podnět - věc
Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek proti DŘ – urážky, hrubé
chování a slovní napadení rozhodčího, kterého se dopustil trenér celku HBC Hostivař
Martin Davídek, reg. 607 po utkání Extraligy mužů č. 1054 hraného mezi týmy HBC Hostivař
a HBC Plzeň dne 12.6.2021 v Praze.
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 1054, vyjádření Martina Davídka zaslaného rozhodčím
utkání, sazebník trestu DŘ čl. A odst. 4 písm. b)
trestá Martina Davídka
a)
b)

FP ve výši 20 % (z 10-50 %) tj. 1000Kč
ZČ na 15 % utkání (z až 50 %) tj. 2 utkání, přičemž jednotlivec trest vykoná v utkáních
č. 1064 dne 19.6.2021 a v dalším utkání týmu HBC Hostivař dle vývoje soutěže.
Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb.

3. Odůvodnění
Po utkání Extraligy mužů č. 1054 hraného dne 12. 6. 2021 mezi celky HBC Hostivař a HBC
Plzeň došlo k vulgárnímu napadení rozhodčích utkání trenérem domácích Martinem Davídkem.
Průběh napadení rozhodčí zaznamenal do zápisu o utkání.
Dne 14.6.2021 obdržel rozhodčí utkání od pana Martina Davídka za své chování omluvný
mail.
DK projednala přestupek, konstatovala, že jednotlivec naplnil podstatu přestupku – urážky,
hrubé chování a slovní napadení rozhodčího dle č. A odst. 4 písm. b) sazebníku. Vzala v patrnost,
jako polehčující okolnost, že jednotlivec se za své jednání spontánně omluvil. Na druhou stranu
konstatovala, že takové jednání je u trenéra zcela nepřípustné.
Vzhledem k tomu, že jednotlivec nebyl v posledních dvou letech za podobný přestupek
řešen, stanovila trest v dolní hranici sazby. Jednotlivec v době trestu nesmí vykonávat funkci
trenéra, tak jak je stanovena v soutěžním řádu hokejbalu.
Rozhodnutí DK považuje tímto za odůvodněné.
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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 Hostivař
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 18. 6. 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 1300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb
1724200504/0600, variabilní symbol: 400310004 specifický symbol: 082021
nejpozději do 1. 7. 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: HBC Hostivař
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích
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