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V Ústí nad Labem dne 23. 6. 2021 
 

v soutěžích ČMSHb jako Elba DDM Ústí nad Labem  
Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem  PSČ 400 01 
IČO: 75150131 
zapsán: Pr 823 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-003-2020-2021 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – PATZELT Martin (RP 37812) 
z klubu Elba DDM Ústí nad Labem, kterého se dopustil v utkání č. 52606 v soutěži O pohár 
Ústeckého kraje, hraného dne 12. června 2021, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen 
TH) za slovní napadání rozhodčích. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 52606, vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, 
odstavec 4, písmeno b) 
 

trestá: 
 

FP 30% (z 10 - 50%) tj. 1500,- Kč 
ZČ na 25% (z až 50%) tj. 5 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 52611 a 52613. Vzhledem k tomu, že jsou tato utkání 
poslední v soutěžním ročníku 2020/2021, odpyká si hráč zbytek trestu v prvních třech zápasech 
sezóny 2021/2022 v soutěži kde bude uveden na soupisce jako kmenový hráč. 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. 52606 dne 12. 6. 2021 mezi celky SK Dubí a Elba DDM Ústí nad Labem „B“ obdržel hráč hostujícího týmu 
Patzelt Martin, reg. 37812 v čase 29:24 TH za slovní napadání rozhodčích. 

Za klub Sk Dubí podal vyjádření vedoucí klubu Martin Rus, ze kterého vyplynulo. „V stejném čase byl hráč vyloučen 
na dvě minuty za sekání, nejdřív pár nadávek směřoval na našeho hráče, poté svojí zlobu přenesl na rozhodčího Joudala. 
Jaké výrazy ovšem padaly, jsem nezaslechl.“ 

 Ve věci se za klub Elba DDM Ústí nad Labem nikdo nevyjádřil. 
 Rozhodčí Jiří Joudal popsal situaci následovně: „Hráč Patzelt byl velmi hrubý. Byl mu udělen osobní trest, poté 

pokračoval v urážkách a výhrůžkách. Musím říct, že jsem čekal velmi dlouho, než jsem sáhl k trestu TH. Slovní napadání 
bylo vlastně neustálé a v tomto pokračoval i po udělení trestu TH i po utkání. Byl velmi hrubý a vyhrožoval i fyzickou 
likvidací. Žádám o velmi přísné potrestání. Slova jako zmrd, buzerant a vytetovaný kokot, byl standard. 

Rozhodčí Tomáš Reisenauer viděl situaci následovně: „ Události předcházel faul hráče hostů (Bartoníček Jan), ten 
sekl protihráče do hokejky. Toto provinění kolega vylučoval správně. V tu chvíli začal hráč kolegovi nadávat. Kolega 
nejdříve udělil OT-10, V case 29:24 byl hráč č. 14 Martin Patzelt vyloučen za sekání. Hráč vyjádřil svoji nespokojenost, že 
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byl také faulován a začal sprostě nadávat rozhodčímu Joudalovi (zmrde, čuráku, atd). Po udělení osobního trestu hráč 
pokračoval ve verbálním napadání dalšími nadávkami a dostal trest OK. Po odchodu ze hřiště mezi střídačkami 
pokračoval ve slovním napadání (bezdomovce, fetaku, zmrde, čůraku atd.) načež dostal TH.“ 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Díky tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK trest při středu hranici sazby a 
považuje jej za dostačující. Hráče důrazně varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných prohřešků 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 ELBA DDM 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 1800,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 14. července 2021 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400032021. 

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 
 
 Jiří Hašek v.r. 

 místopředseda DK RSHb Čechy Sever 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: Elba DDM Ústí nad Labem, SK Dubí 
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