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V Ústí nad Labem dne 16. 9. 2022 

 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Perla Řetenice M. L. 1983 
Masarykova třída 484/25, 415 01 Teplice 
IČO: 11748630  
zapsán: L 13122/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-001-2022-2023 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – DAVID Jan (RP 30103) 
z klubu HBC Perla Řetenice M. L. 1983, kterého se dopustil v utkání č. 52001 v soutěži Regionální 
liga Čechy Sever hraného dne 10. září 2022, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za 
nesportovní chování. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 52001, vyjádření rozhodčích a zástupce klubu, sazebník 
trestů část A, odstavec 3, písmeno a) 
 

 trestá:  
 

FP 20% (z 10 - 30%) tj. 1000,- Kč  
ZČ na 5% (z až 30%) tj. 1 utkání  
 

přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 52006 (17. 9. 2022). V případě přeložení utkání se trest 
automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po udělení trestu. Hráč v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. b) 
DŘ nesmí v období trestu nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění:  
 

V utkání č. 52001 dne 10. 9. 2022 mezi celky HBC Perla Řetenice M. L. 1983 a HSÚ SHC Warriors Chlumec obdržel 
hráč domácího týmu David Jan, reg. 30103 v čase 38:27 TH za nesportovní chování. 

Za klub HBC Perla Řetenice M. L. 1983 podal vyjádření vedoucí klubu Robert Belšan, ze kterého vyplynulo: „V 
samotném utkání jsme vedli už 5:2. Chlumec snížil na 5:4 a utkání se blížilo ke konci, nervy pracovaly, kdy byl souboj 
našeho hráče (Jan David), se soupeřem. Náš hráč se domníval, že je zcela evidentně za brankou držen soupeřem a 
očekával trest pro soupeře, což se ale nestalo. Rozhodčí se nerozhodl udělovat trest a hra pokračovala. Tuto situaci náš 
hráč psychicky neunesl a dožadoval se trestu slovy: Co chceš víc ještě, abys to pískal. Dle vyjádření našeho hráče, nepadlo 
sprosté slovo. Kritika zřejmě byla přes únosnou mez a obdržel od rozhodčího osobní trest na 10 minut. Samozřejmě v 
emocích, kdy se ale náš hráč měl zachovat určitě jinak, nepřestal diskutovat s rozhodčím a následně dostal trest OK. 
Hráč tedy opustil hrací plochu a při odchodu do kabiny stále neuváženě kritizoval rozhodnutí rozhodčího s tím, že mu 
může ukázat, jak by on hrál, pokud by byl takto on sám držen. Za tuto další kritiku obdržel TH. Hráč Jan David druhý den 
uznal, že neměl takto reagovat na rozhodčího a uznal svou vinu. Vzhledem k faktu, že to byl první zápas v sezóně, tak 
neodhadl míru, s jakou může diskutovat s rozhodčím. Také mu bylo vysvětleno, že od dotazů na situace, je zde kapitán 
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nebo asistent. Celá situace ho mrzí a zároveň se on i vedení Perly Řetenice, za jeho chování omlouvá a chápe, že to 
nepatří, do jakéhokoliv sportu. Vedení týmu žádá disciplinární komisi o schovívavost při udělení trestu, a to i vzhledem 
k beztrestnosti samotného hráče v minulosti. 

 Ve věci se za klub HSÚ SHC Warriors Chlumec vyjádřil vedoucí klubu Vladislav Trnka. Hráč domácího celku byl 
pravděpodobně podrážděn nepříznivým výsledkem utkání a v souboji za vlastní brankou se soupeřem si počínal na hraně 
pravidel, byl napomenut rozhodčím, neuposlechl a nadále dotíral na soupeře, ještě hruběji a tak byl poté rozhodčím 
vyloučen a byl mu udělen trest ve hře.  

 Za rozhodčí se vyjádřil David Loskot: „Ve 39. minutě zápasu byl souboj o balónek u mantinelu, kde hráč domácích 
David Jan bránil balónek nohou a hráči hostů, přičemž jeden hostující hráč, domácího hráče přitiskl k mantinelu. Hráč 
domácích nejevil zájem hrát balón, a proto byl pobídnut k aktivní hře. Poté hráč domácích David Jan, odstoupil od 
mantinelu a zvýšeným hlasem reagoval přímo na rozhodčího (David Loskot). Po slovním napadení (co chceš více, děláš 
si prdel, pískej to) následovalo signalizování trestu. Po přerušení hry hráč i na dále zvýšeném hlase komentoval 
rozhodčího (jdi do prdele, co chceš více apod.), přičemž odcházel na hráčskou lavici. Za to následoval druhý osobní trest 
a zároveň trest do konce utkání. Po sdělení hráči, že má odejít do kabiny, hráč reagoval slovy ty jelito jedno, což doplnil 
držením hole mezi nohama a pohybem ruky po holý směrem nahoru, dolu. Následoval trest ve hře. Při odchodu do 
kabiny ještě pokřikoval, ty vrať licenci.“ 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Ze zápisu vyplynulo, že hráč obdržel TH po dvou VT za protesty a nadávky rozhodčímu, 
tedy v souladu s pravidly. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK trest u dolní hranice sazby a 
považuje jej za dostačující. Hráče však DK varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných prohřešků již vyvaroval. 
Rozhodnutí tímto DK 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 
ustanovení bodu 5., odst. a) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí.  

 

5. Povinností klubu HBC PERLA ŘETENICE M. L. 1983: 
 

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 1300,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 30. září 2022 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400012223. 

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. 
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 předseda DK RSHb Čechy Sever 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HBC Perla Řetenice M. L. 1983, HSÚ SHC Warriors Chlumec 
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