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

 
V Přelouči dne 16.11.2021 

 

HBC Pardubice, z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBC Pardubice 

Hradecká 575, Polabiny, 530 09 Pardubice  

IČO: 26516471 

zapsán: L 4187 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-08-2021-2022 

 
1. Podnět - věc     

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek funkcionáře klubu HBC 
Pardubice pana Martina Demla reg. č. 35694, který měl v průběhu utkání 1. Ligy mužů 
mezi celky HBC Malenovice a HBC Pardubice B č. 2126 při potyčce hráčů fyzicky napadnout 
hokejkou hráče soupeře, kterého opakovaně udeřil holí do přilby při šarvátce hráčů. Martin Deml 
vlastní platnou licenci trenéra (licence C) a v zápise o utkání je veden jako funkcionář týmu. 

 
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, vyjádření klubu HBC Malenovice, vyjádření klubu HBC Pardubice,  
 

trestá funkcionáře   
 

a) FP ve výši 80 % (z 40-100 %) tj. 4 000 Kč  

b) ZČ na 6 měsíců (z 6-12 měsíců nebo VČ) přičemž funkcionář trest vykoná v období  
od 31.10.2021 do 30.4.2021. Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      

DK k případu obdržela vyjádření rozhodčích utkání Vojtěcha Filipiece a Michala Škrobáka 
v zápise o utkání a následný popisu situace, domácího týmu prostřednictvím trenéra Adama 
Kovaříka a hostujícího týmu prostřednictvím předsedy klubu p. Zdeňka Bittnera. 

Vyjádření rozhodčích utkání a domácího týmu se v popisu situace shodují, vyjádření 
hostujícího týmu je v určitých částech odlišné a z pohledu DK působí nedůvěryhodně. 

DK se usnesla na vydání výše uvedeného trestu funkcionáři především na základě shodného 
popisu situace rozhodčími utkání a domácího klubu. Při rozhodování DK zohlednila skutečnost, 
že Martin Deml nebyl v minulosti trestán za provinění proti DŘ hokejbalu, avšak samotný skutek 
provinění DK považuje za závažný s možným důsledkem zranění, proto vlastní trest ZČ umístila 
na spodní hranici závažných provinění dle Sazebníku trestů.   

Trest ZČ se vztahuje na všechny činnosti spojené s funkcemi u týmů hokejbalu stanovenými 
SŘ hokejbalu (trenér, vedoucí družstva, funkcionář týmu). 

DK tímto považuje rozhodnutí za odůvodněné. 
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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 HBC Pardubice 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 18.11.2021 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 ve výši 4 300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003606021, specifický symbol: 082122 
nejpozději do 30.11.2021. 

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 Pardubice, HBC Malenovice 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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