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V Olomouci dne 2. 1. 2023 
 
 

HBC Hradec Králové 1988, z.s. 

V soutěžích ČMSHb jako HBC Hradec Králové 1988 

Markova 739/8, 500 04 Hradec Králové 

Zapsán: L 1965 veedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

HBC Hradec Králové 1988, z.s. 

 
ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE ČMSHb  

č. OK-01-2022-2023 
 

1. Odvolací komise ČMSHb (dále jen OK) ve složení předseda Martin Černý, členové JUDr. Karel 
Poupě, Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D., dne 27. 12. 2022 projednala odvolání hokejbalového klubu 
HBC Plzeň proti rozhodnutí Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) číslo DK-10-2022-2023 ze 
dne 14. 11. 2022. 

 

2. OK rozhodla takto  
 

Rozhodnutí Disciplinární komise ČMSHb č. DK-10-2022-2023 se za užití SŘ, Hlava V, čl. 502, 
odst. 11 

 
R U Š Í  

 
 

       a hráči Danielu Černému reg. 33778 se ukládá dodatečný trest 5+OK dle pravidla  
       č. 525 písmena b). 
 
 
3. Odůvodnění 

 

Na základě odvolání týmu HBC Plzeň ze dne 28. 11. 2022 proti rozhodnutí DK výše uvedenému 
OK zrušila rozhodnutí DK. 
A to zejména proto, že k posouzení zákroku z poskytnutého videozáznamu se vyjádřila Komise 
rozhodčích (dále jen KR). Ta vyhodnotila zákrok tak, že měl být za něj udělen vyšší trest 5+OK. 
Toto stanovisko bylo sděleno i DK před jejím rozhodnutím. 
OK se ve věcech pravidel vždy obrací na KR jakožto na komisi, která je komisí odbornou a udává 
pokyny a trend pískání. Je všeobecným úzusem, že se píská v duchu pravidel, a nikoli podle 
pravidel. Proto mohou vznikat mírné rozdíly mezi tím, jak jsou definovány určité přestupky a 
sankce v pravidlech, a jaký je nastaven postup udělování trestů za dané zákroky od KR směrem 
k rozhodčím. 
OK se s tímto postupem ztotožňuje, pokud je zachován všeobecný zájem na ochraně zdraví 
hráčů. Což v tomto případě spatřuje. 
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OK zároveň dodává, že pravidlo č. 525 je jako celek možné chápat i tak, že za neúmyslný zákrok 
může být dle rozhodčího hráč trestán vyšším trestem. 
Za HBC Hradec Králové 1988 (dále jen HK) se vyjádřil k danému zákroku pan Jakub Ježek, který 
konstatoval, že se ztotožňuje s rozhodnutím DK a dodává, že hráč Daniel Černý je de facto 
v zápasech netrestaným hráčem. 
OK potvrzuje, že hráč Daniel Černý je trestán minimálně, a to vždy menším trestem. 
Rozhodnutím ve výrokové části, kde dochází k dodatečnému potrestání hráče, OK i nadále 
pohlíží na hráče jako na velmi slušného a disciplinovaného, ale musí konstatovat, že k takovým 
zákrokům – faulům dochází v rámci zápalu hry. Jde o kontaktní sport, a i sebeslušnější hráč se 
může v zápalu hry dopustit zákroku, za který se ukládá vyšší trest. 
 
Další odůvodňování v tomto směru přesahuje potřeby tohoto řízení a nemělo by vliv na 
kvalifikaci, ani na posuzované otázky. 
OK tímto své rozhodnutí považuje za opodstatněné. 

 
4. Poučení 

 

a) Proti rozhodnutí Odvolací komise není přípustný opravný prostředek a rozhodnutí komise je 
konečné. (SŘ Hlava V., čl. 502, bodu 12). 

b) Peněžní vklad za projednání věci v odvolacím řízení se navrhovateli vrací.  
c) Odvolací komise s tímto rozhodnutím seznámí Komisi rozhodčích ČMSHb. 
d) HBC Hradec Králové je povinen u hráče evidovat vyšší trest plynoucí z tohoto rozhodnutí dle 

SŘ, DŘ, článku 6, odst. 2. 
 

 
 
 
 

 
Martin Černý, v.r. 

předseda OK ČMSHb 
 

 
Obdrží 
HBC Plzeň, HBC Hradec Králové 1988 
Komise rozhodčích ČMSHb, Disciplinární komise  

Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu  
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