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V Ústí nad Labem dne 8. 10. 2020 
 

v soutěžích ČMSHb jako HBC Bazzy Děčín 

Popovická 32/75, Děčín XXII-Václavov, 405 02 Děčín 
IČO: 68954891 
zapsán: L 3135 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-002-2020-2021 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – RUBEŠ Tomáš (RP 35814) 
z klubu HBC Bazzy Děčín, kterého se dopustil v utkání č. 51016 ve 2. lize Čechy Sever, hraného 
dne 4. října 2020, 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. 51016, vyjádření kapitána klubu HBC Bazzy Děčín, 
vyjádření rozhodčího, sazebník trestů část A, odstavec 3, písmeno a) 
 

trestá: 
 

FP 10% (z 10 - 30%) tj. 500,- Kč 
ZČ na 5% (z až 30%) tj. 1 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v utkání č. 51024 (18. 10. 2020). 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. 51016 dne 4. 10. 2020 mezi celky HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem a HBC Bazzy Děčín obdržel hráč 
hostujícího týmu Rubeš Tomáš, reg. 35814 v čase 40:23 TH za nesportovní chování. 

Ve věci se vyjádřil za klub HBC Bazzy Děčín kapitán týmu Vojtěch Uhlíř. Při hře došlo ke spornému momentu při hře 
vysokou holí ze strany našeho hráče Tomáše Rubeše, kdy byl zasažen míček ve výšce mantinelu. Hráč se ohradil směrem 
k rozhodčímu s komentářem a žádostí o vysvětlení dané situace. Při lehce emotivním rozhovoru promluvil k rozhodčímu 
slovy, cituji: „Ty jsi…“ dále nepokračoval žádnou vulgaritou. Rozhodčí udělil hráči trest. Hráč Tomáš Rubeš chtěl po 
rozhodčím vysvětlení, za co mu byl trest udělen, když pouze chtěl po rozhodčím vysvětlení situace s vysokou holí a 
neosočil ho žádnou vulgaritou. Podotýkám, že náš hráč nehovořil k rozhodčímu žádným zvýšením hlasem či drzým 
tónem, hovořil standardně. Bohužel hráč Tomáš Rubeš stále naléhal na rozhodčího, aby mu vysvětlil, co vlastně udělal, 
že dostal trest (opakuji standardním tónem bez jakékoli vulgarity), rozhodčí bez varování udělil další trest. Hráč dále 
požadoval vysvětlení stejnou měrou a získal nakonec TH. Nepřísluší mi komentovat výrok ani výkon rozhodčího, protože 
jsem si s ním vysvětlil celou situaci po zápase. Pouze tímto, za mě nevyzrálým rozhodnutím, ovlivnil výsledek a vývoj 
zápasu. Pokud by při tomto sporu padl jediný vulgární výraz, pak bych uznal jeho výrok za absolutně oprávněný, bohužel 
k vulgaritám nedošlo. TH bylo dle mého názoru uděleno naprosto zbytečně, k podobným událostem dochází v každém 
druhém zápase.  
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Za klub HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem se nikdo nevyjádřil. 
Rozhodčí Tadeáš Bartoš popsal situaci následovně: V průběhu zápasu bylo několik hráčů jasně a zřetelně 

upozorněno, že nebudou komentovat posuzování hry rozhodčími a že další jednání bude potrestáno, protože narušuje 
průběh utkání. V čase 40:23 byla hra přerušena pro hru vysokou holí, posouzená dle pravidla č. 431, odstavce a. Hráč 
hostí Rubeš Tomáš, s tímto rozhodnutím hlasitě rozporoval. Byl mu udělen OT-10‘, dle pravidla 537, odstavce b. Hráč ke 
mně přistoupil a hlasitě mě vyzýval, abych mu zdůraznil, za co je trestán. Byl upozorněn, že pokud bude v tomto chování 
pokračovat, udělím mu osobní trest do konce utkání. Hráč pokračoval, uděleno OT-OK. Při odchodu dále komentoval a 
zesměšňoval rozhodčí, uděleno OT-TH.  

Rozhodčí Petr Bačo své vyjádření nedodal. 
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 BAZZY DĚČÍN: 
 

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 800,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 22. října 2020 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400022021. 

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: HBC Bazzy Děčín, HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 
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