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V Ústí nad Labem dne 10. 9. 2021 
 
v soutěžích ČMSHb jako HSÚ Berani Ústí nad Labem  
Glennova 2706/7, Ústí nad Labem, 40012  
IČO: 68975538  
zapsán: L 3184 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-001-2021-2022 
 
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever (dále jen DK) obdržela žádost o podmínečné prominutí 

zbytku trestu z klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem – PATZELT Martin (RP 37812). Hráč byl 
potrestán rozhodnutím DK RSHb Čechy Sever č. 003-2020-2021. 

 
2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 

S odvoláním na SŘ, DŘ, rozhodnutí DK RSHb Čechy Sever č. 003-2020-2021 ze dne 23. 6. 2021, 
žádost klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem 

  
mění zbytek trestu na podmíněný, přičemž podmíněný trest stanovuje do 31. 12. 2021. Podmíněný 
trest se vztahuje na všechny soutěže ČMSHb. 

 
 

3. Odůvodnění:  
 

DK RSHb Čechy Sever obdržela dne 6. 9. 2021 žádost klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem o prominutí zbytku trestu 
hráče Martina Patzelta. Hráč trest obdržel na základě rozhodnutí DK RSHb Čechy Sever č. 003-2020-2021 ze dne 23. 
června 2021.  

DK projednala žádost klubu. Bylo zjištěno, že hráč již splnil podmínku čl. 5 odst. 13 DŘ o uplynutí nejméně 
poloviny trestu ZČ. S ohledem na okolnosti, že hráč Patzelt Martin nebyl zatím nikdy řešen DK, rozhodla se, dát hráči 
po polovině trestu příležitost ukázat, že v tomto případě šlo o ojedinělý poklesek v jeho kariéře. Proto změnila jeho 
trest na podmíněný. Jeho délku však stanovila až do konce kalendářního roku, aby měl hráč dostatek prostoru ukázat, 
že jde o změnu oprávněnou. Zároveň hráče důrazně varuje, že každý jeho další prohřešek, který by měl za následek 
disciplinární řízení, bude trestat v horních sazbách příslušných odstavců sazebníku trestů. Své rozhodnutí pak považuje 
za odůvodněné.  

 
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 vyměřených 
částek 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 to dle 
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ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí.  

 
5. Povinností klubu HSÚ BERANI ÚSTÍ NAD LABEM: 
 

a) Dle DŘ čl. 5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,- Kč za vydání 
tohoto rozhodnutí. 

b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu 
jednotlivce nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 300,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 17. září 2021 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400012021. 

c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o 
převodu) nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail: 
dk@rshbcechysever.cz. 

 
 
 

 
Se sportovním pozdravem 
 
 Tomáš Laibl, v.r. 
 předseda DK RSHb Čechy Sever 

 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HSÚ Berani Ústí nad Labem 
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