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V Ústí nad Labem dne 14. 2. 2020 
 

v soutěžích ČMSHb jako HC Nordics Most 
Kpt. Jaroše 59, Most, 43401 
IČO: 22689508 
zapsán: L 6277 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-005-2019-2020 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – BARTONÍČEK Jan (RP 44152) 
z klubu HC Nordics Most, kterého se dopustil v utkání č. 51060 ve 2. lize Čechy Sever, hraného 
dne 9. února 2020, 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. 51060, vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, 
odstavec 4, písmeno b) 
 

trestá: 
 

FP 15% (z 10 - 50%) tj. 750,- Kč 
ZČ na 10% (z až 50%) tj. 2 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 51061 a č. 51089 hrané v období od 9. 2. 2020 do 23. 2. 
2020. V případě přeložení utkání se trest automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po 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. 51060 dne 9. 2. 2020 mezi celky HSÚ Dukla Ústí nad Labem a HC Nordics Most obdržel hráč hostujícího 
týmu Bartoníček Jan, reg. 44152 v čase 33:24 TH za slovní napadání rozhodčích. 

 Ve věci se za klub HSÚ Dukla Ústí nad Labem ani za klub HC Nordics Most nikdo nevyjádřil. 
 Rozhodčí Michal Langr popsal situaci následovně: „Při souboji v obranném pásmu domácích jsem signalizoval 

porušení pravidel sekání hráčem hostujícího týmu HC Nordics Most č. 98 bránícího hráče Dukly. Trestaný hráč se ne mě 
podíval a říkal „TO PÍSKÁŠ TY ČŮRÁKU“ tak jsem přerušil hru a udělil mu v čase 33:24 první OT. Trestaný hráč pokračoval 
ve vulgárním nadávání „TY ČŮRÁKU TLUSTEJ, TY ZRMDE“, proto jsem udělil druhý OT. Hráč stále nepřestával, naopak 
jeho vulgární nadávky se stále stupňovaly „TY KOKOTE TLUSTEJ, TY ŠPÍNO, TY ZMRDE TLUSTEJ, TY SEŠ ČŮRÁK“ poté jsem 
již neměl jinou možnost a udělil TH.“ 

Rozhodčí Tadeáš Bartoš 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, následoval OT-OK, OT-TH. Přesnou skladbu nadávek dohromady nedám, ovšem v provedeném postupu 
souhlasím s kolegou.“ 
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DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK trest při dolní hranici sazby 
a považuje jej za dostačující, avšak 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 HC NORDICS MOST: 
 

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 1050,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 28. února 2020 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400051920. 

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: HC Nordics Most, HSÚ Dukla Ústí nad Labem 
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