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

 
v Přelouči dne 26.11.2022 
 

TJ BLATNÁ z.s. 

v soutěžích ČMSHb jako TJ Blatná Datels 

Böhmova 684, 388 01 Blatná 

IČO: 47253363 

zapsán: L 356 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
 

 
ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-14-2022-2023 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek hráče Jakuba Slezáka,  
reg. 42904 TJ Blatná Datels - udělen trest ve hře (dále jen TH) hrubé urážky, hrubé 
chování a slovní napadení rozhodčích, kterého se měl dopustit v utkání č. 5039 Extraligy 
dorostu divize Západ mezi celky TJ Blatná Datels a HBC Plzeň, hraného dne 13.11.2022 v Blatné. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.4 písm. b), zápis o utkání, vyjádření rozhodčích 
utkání, vyjádření hráče Slezáka,  
 

trestá hráče Jakuba Slezáka 
 

a) FP ve výši 20 % (z 10-50 %) tj. 1000 Kč přičemž se v mládežnické kategorii snižuje  
na polovinu, tedy na 500 Kč 

b) ZČ na 15 % utkání (z až 50 %) tj. 3 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních  
č. 5043, 5048 a 5054 hraných ve dnech 20. 11. 2022 až 19. 3. 2023.  
Trest zastavení činnosti se vztahuje na všechna utkání hraná ve vymezeném období  
v soutěžích organizovaných ČMSHb a jeho nižšími složkami. 
 

3. Odůvodnění      
V utkání č. 5039 Extraligy dorostu (viz shora) obdržel v čase 45:00 hráč domácích Jakub 

Slezák TH za urážky, hrubé chování a slovní napadení rozhodčího. Rozhodčí ve svém 
dodatečném vysvětlení popsali celou situaci, kde uvedli, že zápas byl z obou stran vyhrocen, 
čemuž přispěli i diváci obou týmů. Chování hráče Slezáka rozhodčí označil za nevhodné již  
v průběhu zápasu, kdy toto se stupňovalo s ubíhajícím časem a narůstajícím skóre v neprospěch 
jeho týmu. TH mu byl udělen až po slovním napadení rozhodčího, kterému však předcházelo 
jeho chování vůči soupeři po skončení utkání, kdy si sundal dres a vyzýval soupeře  
ke konfrontaci. Po zápase se za jeho chování přišel rozhodčím omluvit jeho otec. 

DK vyhodnotila udělení TH jako správné. Rozhodčí správně reagoval na vyhrocenou situaci 
a udělil hráči TH přímo za přestupek dle čl. A odst. 4 písm b) sazebníku. Při stanovení trestu 
vycházela DK ze skutečnosti, že hráč své jednání gradoval, snažil se protihráče svým jednáním 
vyprovokovat. Takové jednání hráče této věkové kategorie nelze ze strany DK tolerovat.  
Na druhou stranu zohlednila popsanou situaci rozhodčími, kdy docházelo ke konfrontacím mezi 
diváky obou klubů i to, že hráč se před DK písemně za své jednání omluvil. Trest DK považuje 
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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

za dostatečný k tomu, aby si svou chybu uvědomil a v budoucnu se podobných výstřelků 
vyvaroval. 

 
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 TJ Blatná Datels 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 28. 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: 4003307001, specifický symbol: 142223 
nejpozději do 10. 12. 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:  TJ Blatná Datels 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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