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

 
V Přelouči dne 6.10.2021 
 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Enviform Třinec 
Třinec 
IČO: 48428957 
zapsán: L 1094 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
 

 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-58-2014-2015-1 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala žádost klubu HBC Třinec o povolení 
obnovení činnosti v hokejbale René Tomise, původní reg. 21591, který byl 
rozhodnutím DK ČMSHb č. 58-2014-2015 dne 17.7.2015 vyloučen z činnosti v 
hokejbale 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

 

S odvoláním na SŘ, žádost klubu HBC Třinec s vyjádření od jednotlivce, DŘ čl. 5 odst. 14 
 

povoluje částečné obnovení činnosti jednotlivce v hokejbale v pozici hráče 
 
 

3. Odůvodnění      
                     Rozhodnutím DK ČMSHb č.58-2014-2015 (DK se plně na uvedené rozhodnutí 

odkazuje) byl dne 17.7.2015 hráč René Tomis vyloučen ze všech činností v hokejbale.  
         Dne 12.9.2021 obdržela DK žádost klubu HBC Třinec o prominutí trestu a možnost navrácení 

René Tomise k hokejbalu. V žádosti uvedla, že hráč se již ze svých prohřešků poučil, již je nebude 
opakovat, rád by restartoval opět svoji kariéru. Klub se za hráče zaručuje. Klub v souladu s DŘ 
uhradil poplatek za projednání žádosti. 

               DK projednala žádost klubu, konstatovala, že od prohřešku hráče již uplynulo šest let, což 
je dvojnásobná délka, než v současné době minimálně stanovuje DŘ (36 měsíců) a rozhodla se 
jednotlivci vyhovět a umožnit mu z části se navrátit k hokejbalu. V praxi to znamená, že 
jednotlivec může působit pouze jako hráč. Nesmí vykonávat jinou funkci (funkcionář, VD, trenér, 
či dokonce kandidovat do funkcí v ČMSHb). Nelze zatím připustit, aby jednotlivec po trestu 
vyloučení z činnosti, mohl přímo působit například u mládeže, a to do té doby, než jako hráč 
svým chováním prokáže, že se skutečně ze svého provinění ponaučil. Zkušební doba v daném 
případě není DŘ řádem stanovena a bude vždy na Disciplinární komisi ČMSHb, kdy případnou 
další činnost jednotlivce povolí.  

             DK upozorňuje hráče, že se po dlouhé době vrací do jiného prostředí hokejbalu, než když 
v něm působil. V hokejbale ubylo rapidně zákroků, které si v minulosti vyžádaly dlouhodobé 
zákazy činnosti. Chování hráče bude tak jistě ze strany hokejbalové veřejnosti bedlivě sledováno. 
Hráč by měl i z toho hlediska ke své obnovené činnosti tak přistupovat. DK dospěla k názoru, že 
jediným způsobem, jak skutečně zjistit, jestli se jednotlivec opravdu z prohřešku ponaučil, je mu 
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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

alespoň z části vyhovět. Je již na něm, jak k rozhodnutí DK v následující kariéře přistoupí. DK 
nabádá klub HBC Třinec, aby na chování hráče dohlížel a dbal na to, aby hráč svým chování 
nepoškodil jméno klubu, jak se v minulosti již stalo. 

              Rozhodnutí tímto považuje DK ČMSHb za odůvodněné. 
 

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 Enviform Třinec 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 8.10.2021 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HBC Enviform Třinec 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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