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

 
v Přelouči dne 5.7.2022 
 

Hokejbalový klub Kladno, z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBC Kladno 

Sportovců 817, Rozdělov, 272 04 Kladno  

IČO: 67673589 

zapsán: L 8492 vedená u Městského soudu v Praze  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-27-2021-2022 

 
 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) přezkoumala zákrok hráče Milana Schnaubelta,  
reg. č. 27345 HBC Kladno v utkání finále Českého poháru č. 3083 na protihráče Jana Bílého 
hraného mezi celky HBC Kladno a HBC Pardubice dne 12.6.2022 v Letohradě. 

 
 
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 klubů HBC Kladno a HBC Pardubice, vyjádření hráče Bílého a hráče 
Schnaubelta, videozáznam z utkání 
 

trestá hráče   
 

a) FP ve výši 60 % (z 40-100 %) tj. 3000 Kč  

b) ZČ na 10 měsíců (z ZČ 6-24 měsíců nebo VČ), přičemž hráč trest vykoná v období od 13. 
6. 2022 do 12. 4. 2023. Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      

Ve výše uvedeném utkání obdržel v čase 37:12 hráč HBC Kladno Milan Schnaubelt VT 5‘+OK 
za krosček. Z videozáznamu je patrné, že hráč Schnaubelt po obdržené brance na 4:4 šel k nic 
netušícímu hráči soupeře Janu Bílému a hokejkou, kterou držel oběma rukama jej krosčekoval 
zepředu do oblasti hlavy a krku tak, že hráč upadl a zůstal na zemi. DK konstatovala, že trest 
uložený při utkání byl ze strany rozhodčích nedostatečný. Rozhodčí měl v daném případě 
postupovat v souladu s pravidlem 520 – KROSČEK: 

a) Hráči, který krosčekuje soupeře, 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 zraní soupeře krosčekem, se uloží: - Větší trest + automaticky osobní trest do 
konce utkání (5' + OK) nebo - Trest ve hře (TH)  

To vše v návaznosti na pravidlo 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.  
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V dané věci obdržela DK vyjádření obou klubů a hráčů. Bylo zjištěno, že hráč Bílý nebyl 
zákrokem zraněn. Při stanovení trestu přihlédla DK dle čl. 5 odst. 5 k přitěžujícím okolnostem, 
zejména k tomu, že provinilec použil zvlášť surový, zákeřný způsob jednání, zákrok vedl do 
oblasti hlavy a krku, vedl jej holí a pouze náhodou nedošlo k zasažení např. hrtanu, což by mělo 
zcela určitě závažné následky. Dále přihlédla ke skutečnosti, že hráč již byl v letošní sezóně 
trestán dvěma VT. Ve svém vyjádření hráč Schnaubelt uvedl, že byl opakovaně při utkání slovně 
urážen ze strany hráčů soupeře, tyto urážky však nelze objektivně prokázat, z videozáznamu 
nejsou patrné a ani rozhodčí je při utkání nezaznamenali.  V daném případě ovšem nemůže 
vzniknout odůvodnění či ospravedlnění takového zákroku, který úmyslně použije hráč proti hráči. 
Hráč si musí být za všech okolností vědom svého jednání a předcházet možným zraněním.  

Při stanovení trestu DK konstatovala, že zákrok měl být, dle výše uvedeného odůvodnění, 
již v utkání posouzen ze strany rozhodčích trestem ve hře. Při stanovení druhu a výši trestu pak 
postupovala sazbou určenou pro závažné případy.  Všechny okolnosti pak vedly k tomu, že trest 
byl umístěn blíže polovině dané sazby, kdy důvodem byla i skutečnost, že trest bude z části 
vykonán i ve dvou nesoutěžních obdobích (červenec, srpen 2022, prosinec 2022, leden, únor 
2023) a jakýkoliv nižší trest by se tedy míjel účinkem a musel by být ze strany DK, v souladu s 
čl. 2 odst. 5 písm. a) přerušen. 

 
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 Kladno 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 10. 7. 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 3300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 400323042, specifický symbol: 272122 
nejpozději  do 19. 7. 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 
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Obdrží 
Tým: HBC Kladno 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 

mailto:dk@hokejbal.cz
mailto:komurka@hokejbal.cz
file:///C:/Users/mnichovice/Documents/000_Disk_cloud/Dropbox/01_Technická%20komise/02_Dokumenty%20a%20formuláře/01_Hlavičkové%20papíry/hokejbal@hokejbal.cz
file:///C:/Users/mnichovice/Documents/000_Disk_cloud/Dropbox/01_Technická%20komise/02_Dokumenty%20a%20formuláře/01_Hlavičkové%20papíry/www.hokejbal.cz

