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DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Korespondenční adresa: Choceňská 1102, 535 01 Přelouč, e-mail: dk@hokejbal.cz  

Předseda komise: Libor Komůrka, tel: +420 773 781 146, e-mail: komurka@hokejbal.cz 
 

 

Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email: hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web: www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 

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

 
v Přelouči dne 10.10.2022 
 

Hokejbalový klub HBC PRACHATICE z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBC Prachatice 

U Rybníčku 1361, Prachatice II, 383 01 Prachatice  

IČO: 26534665 

zapsán: L 3264 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-03-2022-2023 

 
 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek hráče Miroslava Mosera, 
reg. 40494 HBC Prachatice, kterému byl uložen trest ve hře (dále jen TH) za kopnutí 
protihráče, kterého se dopustil v utkání Extraligy juniorů č. 4024 mezi celky SK Kelti a HBC 
Prachatice, hraného dne 1.10.2022 v Berouně. 

 
 
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 
 

trestá hráče Miroslava Mosera 
 

a) FP ve výši 40 % (z 20-100 %) tj. 2 000Kč, přičemž se FP v mládežnické kategorii snižuje 
na polovinu, tedy 1 000Kč.  

b) ZČ na 15 % utkání (z až 50 %) tj. 2 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních  
č. 4025 a 4030 hraných ve dnech 8.10.2022 a 15.10.2022. Trest se vztahuje  
na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
 

3. Odůvodnění      
V utkání č. 4024 Extraligy juniorů hraného mezi celky SK Kelti 2008 a HBC Prachatice obdržel 

v čase 39:48 hráč hostí Miroslav Moser TH za kopnutí. 
Kluby ani jednotlivci se v termínu daném disciplinárním řádem k věci nevyjádřili. Rozhodčí 

utkání pak podal k věci DK dodatečné vysvětlení, kde popsal celou situaci. 
DK konstatovala, že TH bylo uděleno oprávněně, jelikož přestupek kopnutí jiný trest ani dle 

pravidel neumožňuje. Vzala v patrnost, že kopnutí bylo do ležícího hráče a dle vyjádření 
rozhodčího nešlo o velkou intenzitu, ke zranění hráče nedošlo. Jako k polehčující okolnosti 
přihlédla k tomu, že hráč nebyl v posledních dvou letech disciplinárně řešen a má pouze několik 
MT. Proto trest ZČ stanovila blíže k dolní hranici sazby a považuje jej  
za dostačující. Hráče varuje, aby se podobných zákroků v budoucnosti vyvaroval, jelikož 
případný další trest by byl ze strany DK zcela jistě přísnější. 
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Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
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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 Prachatice 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 12. 10. 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 1 300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003306001, specifický symbol: 032223 
nejpozději do 24. 10. 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 
Klub: HBC Prachatice 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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