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

 
V Přelouči dne 5.4.2022 
 

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-15-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek funkcionáře HBC Hostivař 
Jiřího Vaniše, č.reg. 39879 – neoprávněný vstup na hrací plochu 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.9), zápis o utkání, vyjádření rozhodčího utkání, 
vyjádření klubu HBC Hostivař, HC Kert Park Praha, videozáznam utkání 
 

trestá Jiřího Vaniše  
 
a) napomenutím 

b) FP ve výši 20 % (z 20-100 %) tj. 1000 Kč  

 
3. Odůvodnění      

V utkání Extraligy mužů č. 1112 mezi celky HC Kert Park Praha a HBC Hostivař dne 
25.3.2022 došlo ve 43.minutě při přerušení hry k situaci, kdy na hřiště vstoupil přes střídačku 
hostů divák a verbálně začal komunikovat s rozhodčími. Po napomenutí od rozhodčích hřiště 
opustil, pořadatelská služba nezasáhla. Klub HC Kert Park Praha ve vyjádření uvedl, že nechápe, 
proč se poznámka v zápise objevila, v divákovi mělo jít o funkcionáře klubu hostí pana Vániše, 
všichni chápali, že jeho přítomnost na hřišti je jako pomoc zraněnému hostujícímu hráči. 
Poukázal na skutečnost, že p. Vaniš nebyl uveden v zápise. Pořadatelská služba dle vyjádření 
byla vykonána řádně, ale pořadatel v době incidentu nestihl ani dojít na místo. 

Klub Hostivaře se ve věci vyjádřil s tím, že vše je zachyceno na videozáznamu, mělo jít 
skutečně o funkcionáře jejich klubu - trenéra mládeže p. Vaniše, který na hřiště vstoupil jako 
rodič zraněného hráče, nikoho neatakoval, pouze verbálně komunikoval a po vyzvání hned 
odešel. Na dokreslení klub uvedl, že šlo o zranění jeho druhého syna, kdy jeho druhý syn již po 
zranění kolene přes rok nehraje.  

DK v dané věci v první řadě konstatovala, že na žádného jednotlivce vedeného pod ČMSHb 
ať již jako hráče, trenéra, rozhodčího či funkcionáře se nepohlíží na jakémkoliv utkání jako na 
„pouhého“ diváka. Předmětem disciplinárního jednání jsou zejména zavinění jednotlivců před, v 
průběhu a po utkání nebo tréninku v areálu sportoviště na akcích pořádaných orgány ČMSHb. 
Tudíž v jednání Jiřího Vaniše došlo k naplnění výše uvedeného přestupku. Videozáznam pak 
jasně dokázal, že za vstupem na hřiště nebyla ze strany p. Vaniše pomoc zraněnému hráči, ale 
snaha diskutovat s rozhodčím. Zohlednila, že nedošlo k vážnějšímu incidentu a Vaniš po vyzvání 
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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

hřiště opustil. Také přihlédla ke skutečnosti, že Jiří Vaniš byl v posledních dvou letech 
disciplinárně trestán rozhodnutím č. 3-2020-2021 ze dne 18.9.2020 a k napomenutí udělila i FP 
při dolní hranici sazby. 

 
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 7. 4. 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 1300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003100044, specifický symbol: 152122 
nejpozději do 19. 4. 2022 

 

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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