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

 
v Přelouči dne 25.1.2023 
 

HC ŠD PÍSEK, z. s.  

v soutěžích ČMSHb jako HC ŠD Písek 

třída Přátelství 2378, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 

IČO: 46665455 

zapsán: L 591 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-19-2022-2023 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala – přestupek VD Martina Kozáka, reg. 
12422 HC ŠD Písek- neoprávněný start hráče Jiřího Hronka reg. 14600, ke kterému došlo v 
utkání Českého poháru 2022-2023 č. 3061 mezi družstvy HC ŠD Písek – HBC Plzeň-Litice, 
hraném dne 17. 11. 2022 v Písku.  

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.2 písm.  c), zápis o utkání, vyjádření 
rozhodčího utkání, rozhodnutí LK č. 18-2022-2023 ze dne 2.1.2023 
 

trestá vedoucího mužstva Martina Kozáka 
 
a) FP ve výši 30 % (z 10-50 %) tj. 1500 Kč.  

b) ZČ na 30 % utkání (z až 80 %) tj. 5 utkání, přičemž jednotlivec trest vykoná v utkáních 
č. 31063, 31068, 31074, 31077 a 31085 hraných od 5.3.2023 do 2.4.2023. Trest 
se vztahuje na všechny soutěže vedené pod ČMSHb a jejich nižšími složkami. V praxi to 
znamená, že jednotlivec nesmí vykonávat žádnou činnost funkcionáře spojenou s 
mužstvem, tak je uvedeno v soutěžním řádu. 

 
3. Odůvodnění      

  DK ČMSHb obdržela podnět k disciplinárnímu řízení, který vydala Ligová komise ČMSHb v 
rozhodnutí č.18-2022-2023 ze dne 2.1.2023. Z rozhodnutí vyplynulo, že hráč Jiří Hronek se v utkání 
č. 3061 Českého poháru dopustil přestupku proti DŘ a to dle čl. A odst. 2 čl. c) - start na cizí 
registraci. Ze šetření Ligové komise tento fakt jednoznačně vyplynul. DK konstatovala, že za kontrolu 
zápisu o utkání je zcela zodpovědný vedoucí družstva. V daném případě sice nebyl Martin Kozák jako 
VD fyzicky zápasu přítomen, ale VD je před sezónou vždy daným klubem přiřazen k družstvu, 
zodpovídá po celou dobu svého působení za dodržování řádů a předpisů a měl by, v případě své 
nepřítomnosti, učinit taková opatření, aby k podobným případům nedocházelo např. náležitě poučit 
svého zástupce pro dané utkání. 

Vzhledem k tomu, že tento přestupek mohl hrubě ovlivnit výsledek celého utkání, umístila DK 
svůj trest blíže k polovině dané sazby, a to i přesto, že jednotlivec nebyl v posledních dvou letech 
disciplinárně řešen. 
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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 HC ŠD Písek 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 28. 1. 2023 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 1800 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003305007, specifický symbol: 192223 
nejpozději do 11. 2. 2023. 

 

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: HC ŠD Písek 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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