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

 
v Přelouči dne 5.5.2022 
 

HVS Rakovník, z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBC Rakovník 

Průběžná 2601, Rakovník II, 269 01 Rakovník  

IČO: 47015241 

zapsán: L 4542 vedená u Městského soudu v Praze  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-19-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala udělený trest ve hře (dále jen TH) 
hráči Davidu Nistorovi, č. reg. 40313 z klubu HBC Rakovník, v zápase Extraligy 
juniorů č. 4318 mezi celky HBC Rakovník a HBC Nové Strašecí hraného dne 23. 4. 
2022 v Rakovníku. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.3 písm. a), zápis o utkání, vyjádření rozhodčího 
utkání, ZZD utkání, čl. 8 odst. - alternativní tresty 
 

trestá hráče Davida Nistora alternativním trestem v podobě činnosti rozhodčího na turnaji 
mládeže v délce trvání 4 hodin (za ZČ na jedno utkání) a 5 hodin (za FP ve výši 500Kč) tzn. 
celkem 9 hodin, přičemž trest hráč musí vykonat do 30. 9. 2022. 
 

 

3. Odůvodnění      
        

Ve výše uvedeném utkání obdržel hráč HBC Rakovník David Nistor TH, přičemž ze zápisu 
vyplynulo, že v čase 34:30 obdržel MT za hrubost, následně OT za nesportovní chování a za 
pokračující stejný přestupek pak TH. V dodatečném vyjádření popsal rozhodčí utkání podrobněji 
celý přestupek. Dalším dokladem pro posouzení DK byla ZZD utkání, který byl také přítomen. 

DK projednala přestupek hráče, konstatovala, že TH byl udělen v souladu s pravidly. 
Přihlédla ke skutečnosti, že hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen a uložila 
trest při dolní hranici sazby. Vzhledem k tomu, že hráči již uvedeným utkáním skončila sezóna v 
Extralize juniorů a přestupek 3 a) DŘ umožňuje uložení alternativního trestu, DK k tomuto 
přistoupila a považuje jej v tomto případě za adekvátní přestupku hráče. Výkon alternativního 
trestu musí být potvrzen regionální Komisí rozhodčích Čechy Střed a dále pořádajícím klubem 
příslušného turnaje. Hráč vykoná trest na turnaji mládeže, který mu bude vyměřen LK a KR 
RSHb Čechy Střed, kterým DK doporučuje uložit trest na turnaji mimo působnost klubu HBC 
Rakovník. Trest musí být vykonán do termínu, který byl určen DK a jeho vykonání musí být DK 
ČMSHb oznámeno. Nesplnění výkonu trestu ze strany hráče pak podléhá dalšímu disciplinárnímu 
řízení. Rozhodnutí je tímto 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 Rakovník 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 7. 5. 2022 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 300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003212001, specifický symbol: 192122 
nejpozději do 18. 5. 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 Rakovník,  
Regionální svaz: KR RSHb Čechy Střed, LK RSHb Čechy Střed 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích ČMSHb 
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