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

 
V Přelouči dne 12.12.2022 

 

TJ Svitavy, z. s. 

v soutěžích ČMSHb jako TJ Sršni Svitavy 

U Stadionu 937/17, Lány, 568 02 Svitavy 

IČO: 15036111 

L 494 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 

 
ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-18-2022-2023 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala přestupek klubu TJ Svitavy - čl. B odst. 9 
odst. a) Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu - nedodržení nařízení nebo propozic 
soutěže.  

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ čl. 304 odst. 4 písm. m), DŘ, sazebník trestů čl. B odst.9 písm. a), zápis o 
utkání č. 5136, vyjádření rozhodčího utkání, vyjádření klubu TJ Sršni Svitavy,  
 

trestá kolektiv TJ Sršni Svitavy 
 

• FP ve výši 1 % (z 0,5 - 30 %) tj. 500 Kč  

 
3. Odůvodnění      

Z části ze zápisu o utkání č. 5136 Extraligy dorostu Divize Východ mezi celky TJ Sršni Svitavy 
a HBC Rangers Opočno a dále z dodatečného vyjádření rozhodčích utkání vyplynulo, že po 
skončení utkání docházelo ze strany diváků a funkcionářů klubu TJ Sršni Svitavy  
k vulgárnímu vyjadřování k výkonu rozhodčích, kdy tito byli po skočení utkání nuceni opustit 
areále hřiště v blízkosti těchto osob. Konkrétní osobu, která by se přímo na jejich adresu 
vyjadřovala v rozporu s DŘ však neoznačili. Uvedli, že při cestě ze stadionu nebyli doprovázeni 
pořadatelem utkání. 

K dané situaci se vyjádřil před DK i klub TJ Sršni Svitavy. 
DK projednala skutek, konstatovala, že se nepodařilo zjistit konkrétní osoby, které by se 

přestupku proti DŘ provinily. Na druhou stranu je zřejmé, že při odchodu rozhodčích po utkání 
nebyly splněny povinnosti pořádajícího klubu (pořadatele) dle čl. 304 odst. 4. písm. m) – 
bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže  
po utkání, jak na stadionu, tak k dopravnímu prostředku mimo stadion. DK přihlédla  
ke skutečnosti, že by pořadatel nejspíše nezabránil slovním útokům na rozhodčí, ale přesto měl 
svou povinnost dle daného ustanovení vykonat a být při odchodu rozhodčích v jejich blízkosti, 
což neučinil. 

Vzhledem k prvnímu provinění klubu pak DK stanovila trest na spodní hranici sazby  
a považuje jej za dostačující. 
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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 TJ Sršni Svitavy 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 16.12.2022 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: 4003609004, specifický symbol: 182223 
nejpozději do 26.12.2022. 

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 Sršni Svitavy 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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