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

 
V Přelouči dne 10.11.2022 

 

HOKEJBAL CLUB TŘINEC, z.s. 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Enviform Třinec 

č.p.1199, 739 94 Vendryně 

IČO: 48428957 

zapsán: L 1094 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-08-2022-2023 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek hráče Jakuba Wrobela, reg. 
39181 - urážky, hrubé chování a slovní napadení funkcionáře, ke kterému došlo po 
skončení utkání č. 4118 Extraligy juniorů mezi celky HBC Hodonín a HBC Enviform Třinec 
hraného dne 28.10.2022 v Hodoníně. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.4 písm. c), zápis o utkání, vyjádření rozhodčího 
utkání, vyjádření klubu HBC Třinec 
 

trestá hráče Jakuba Wrobela 
 

a) FP ve výši 20 % (z 10-50 %) tj. 500 Kč 

b) ZČ na 15 % utkání (z až 50 %) tj. 2 utkání, přičemž se trest hráči podmíněně odkládá 
na dobu do 31.12.2022. 

 
3. Odůvodnění      

Ze zápisu o utkání č. 4118 vyplynulo, že po jeho skončení při podávání rukou hráč Jakub 
Wrobel odmítl podat ruku funkcionáři soupeřova týmu Michalu Rapantovi a počastoval jej 
vulgárními výrazy. Vše bylo zaznamenáno rozhodčími a uvedeno do zápisu o utkání. 

Klub HBC Enviform Třinec zaslal vyjádření, kde rozporoval skutečnosti uvedené v zápise  
o utkání rozhodčími, naopak poukázal na skutečnost, že jejich hráči byli opakovaně ze strany 
hráčů soupeře a fanoušků častováni nevhodnými výrazy, které se opakují již delší dobu. 

DK po projednání věci konstatovala, že hráč Jakub Wrobel se dopustil přestupku, jak je 
uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Ve svém rozhodnutí se opírala především o vyjádření 
rozhodčího utkání, který daný přestupek zaznamenal do zápisu o utkání. Vyjádření klubu Třince 
nelze objektivně prokázat. Klub Třince zmiňuje opakované hanlivé narážky. Pokud však nebyly 
zaznamenány v zápise o utkání, lze je ze strany DK objektivně posoudit pouze videozáznamem 
či zprávou delegáta utkání. V daném případě tyto aspekty chybí.   

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

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 11.11.2022 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 800 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003802002, specifický symbol: 082223 
nejpozději do 24.11.2022. 

 

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 Enviform Třinec, HBC Hodonín 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise ČMSHb, Komise rozhodčích ČMSHb, Ligová komise 
ČMSHb 
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