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

 
v Přelouči dne 6.6.2022 
 

Vlčí smečka Ústí nad Labem s.r.o. 

v soutěžích ČMSHb jako Vlčí smečka Ústí nad Labem 

Valtířov 192, 400 02 Velké Březno 

IČO: 09150889 
Zapsán: 
C 45326 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-24-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala zákrok Petra Michajličenka, reg. 
41477 v utkání č. 2221 semifinále 1. ligy mezi celky Vlčí Smečka Ústí nad Labem a 
SK Pedagog České Budějovice hraného dne 21.5.2022 v Ústí nad Labem. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.5 písm. c), zápis o utkání, videozáznam 
uvedeného utkání, vyjádření obou klubů a hráče Michajličenka, pravidla hokejbalu. Podnět člena 
DK ČMSHb o projednání věci dle čl. 5 odst. 2 písm. b) DŘ 
 

a) trestá hráče ZČ na jedno utkání v souladu s pravidlem 506, přičemž trest hráč vykoná 
v utkání č. 2231 hraného dne 11.6.2022 

b) FP v daném případě neukládá 
 

 

3. Odůvodnění      
Na základě shlédnutí videozáznamu podal dne 29.5.2022 člen DK ČMSHb v souladu s čl. 

5 odst. 2 písm. b) DŘ podnět k projednání DK zákrok hráče Petra Michajličenka (Vlčí smečka 
Ústí nad Labem) na hráče Miroslava Mosera (SK Pedagog České Budějovice) v utkání 1.ligy 
č.2221. Zákrok se stal v čase 6:36 třetí třetiny a nebyl ze strany rozhodčích potrestán jako 
nedovolený. O podání návrhu a jeho schválení DK byly informovány oba kluby, které k věci 
podaly svá vyjádření. K věci se vyjádřil i hráč Michajličenko. 

Po důkladném shlédnutí videozáznamu DK konstatovala, že v daném zákroku šlo o 
poručení pravidla:  
517 - NAPADENÍ  
a) Hráči, který naběhne do soupeře, naskočí na něho nebo ho napadne, nebo který v brankovišti 

naběhne na brankáře, naskočí na něho nebo ho napadne, se uloží dle uvážení rozhodčího: - 
Menší trest (2') nebo - Větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5' + OK) nebo 
- Trest ve hře (TH)  

b) hráči, který soupeře napadením zraní, se uloží dle uvážení rozhodčího: - Větší trest + 
automaticky osobní trest do konce utkání (5' + OK) nebo - Trest ve hře (TH) 
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Zde však daný přestupek byl jednoznačně ve vztahu:  

522 - NADMĚRNĚ HRUBÁ HRA   
a) Každému hráči, jenž použije zákrok, který nepovolují pravidla a který může způsobit nebo 

způsobí soupeři, funkcionáři družstva nebo rozhodčímu zranění, se uloží: - Trest ve hře (TH). 
b) Okolnosti se nahlásí příslušným orgánům. 

 
DK konstatuje, že rozhodčí utkání měli jednoznačně postupovat podle těchto pravidel a 

hráči na místě udělit TH. Ze zákroku je jasně zřejmé, že hráč napadl druhého velkou intenzitou, 
o čemž svědčí i to, že poškozenému hráči odletěla zapnutá přilba několik metrů daleko, hráč byl 
zákrokem přetočen a padl na zem. Musel být nakonec odveden ze hřiště a zápas nedohrál. 
Plnohodnotně nastoupil až do utkání č. 3 o týden později. DK se přiklání k vyjádření hráče 
Michajličenka, že nechtěl soupeře zranit, je mezi nimi i rozdíl ve fyzických parametrech a 
zohlednila především to, že hráč Michajličenko patří mezi slušné hráče, jelikož nebyl v poslední 
době trestán žádným VT a obdržel za celou sezónu v Extralize i 1.lize pouze MT, jejich počet 
nevybočuje z normálu.  Avšak zde je nutné přihlédnout i k výkladu pravidla „nadměrně hrubá 
hra“, kde je použit zákrok, který může zranění způsobit. A to i tento zákrok jednoznačně mohl. 
Jestliže by byl na místě udělen TH, což zcela jistě měl být, hráč by musel vykonat trest ZČ na 
jedno utkání, tak jak mu ukládá pravidlo 506, a disciplinární orgány by dále mohly hráči uložit 
dodatečný trest. DK došla k závěru, že by v daném případě nejspíše, i s ohledem na osobu 
přestupce, dodatečný trest neuložila, avšak hráč by dle pravidla 506 byl nucen trest na jedno 
utkán vykonatí a trest by byl dostačující.   

 
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 Vlčí Smečka Ústí nad Labem 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 8. 6. 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: 4003510069, specifický symbol: 2420122 
nejpozději do 20. 6. 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. 
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Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: Vlčí Smečka Ústí nad Labem 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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