
REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU 
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ 

 

RSHb ČECHY SEVER 
 

  Regionální svaz hokejbalu evidenční číslo RSHb: 35 bankovní spojení: 
  pro Ústecký a Liberecký kraj mobil: +420 604 505 628 FIO banka 

  Skorotická 643/1 e-mail: info@rshbcechysever.cz č. ú. 2900736741/2010 

  400 01 Ústí nad Labem web: www.rshbcechysever.cz č. ú. pro matriční úkony: 2500736742/2010 

    IČ: 22769137, DIČ: CZ22769137 
 

  Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VPS/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 1. 9. 2011 

 

 

 
V Ústí nad Labem dne 3. 6. 2022 

 

v soutěžích ČMSHb jako HSÚ Foreads 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-006-2021-2022 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – NACHMÜLLER Jan (RP 
21354) z klubu HSÚ Foreads Ústí nad Labem, kterého se dopustil v utkání č. 53215 v soutěži 
Oblastní liga Čechy Sever hraného dne 28. května 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. 53215, vyjádření rozhodčích a zástupců obou klubů, 
sazebník trestů část A, odstavec 3, písmeno a) 
 

trestá: 
 

NAPOMENUTÍM 
FP 10% (z 10 - 30%) tj. 500,- Kč 
 

3. Odůvodnění:  
 

V utkání č. 53215 dne 28. 5. 2022 mezi celky HSÚ Foreads Ústí nad Labem a HSÚ Pivní veteráni Ústí nad Labem 
obdržel hráč domácího týmu Nachmüller Jan, reg. 21354 v čase 44:46 TH za nesportovní chování. 

Za klub HSÚ Foreads Ústí nad Labem podal vyjádření vedoucí klubu Jan Primus, ze kterého vyplynulo: „Utkání bylo 
napjaté díky těsnému výsledku a atmosféře Playoff. Cítili jsme jako tým křivdu ze strany rozhodčích (konkrétně pana 
Jiřího Cíchy), kdy byl uznán gól soupeře v čase 31:03 dle nás z jasného offside, s protestem u rozhodčích jsme neuspěli. 
Atmosféru zápasu toto poznamenalo, jako tým jsme se nedokázali přes toto rozhodnutí psychicky přenést. V čase 44:46 
za vyrovnaného stavu došlo dle našeho mínění ke hře vysokou holí, a to v momentě, kdy pan Nachmüller vyhazoval 
vysoký míč z pásma, tento zachytil soupeř (dle nás mimo pravidla) a situace vyústila k výhodě soupeře v podobě útoku 
2 na 0. Toto nepotrestání a vzniklou výhodu pro soupeře začal komentovat ze hřiště náš zkušený kapitán, pan 
Nachmüller, směrem k rozhodčím. Neudržel „nervy na uzdě“ a vyjádřil se vulgárně k rozhodčímu. Pan Nachmüller i náš 
celý tým si je vědom, že vulgarismy na hřiště nepatří. S oběma rozhodčími vycházíme jinak dobře a bezkonfliktně, což 
předpokládám oba potvrdí. I když jsem se zápasu neúčastnil, zapsané skutečnosti jsou vyjádřením pana Nachmüllera a 
spoluhráčů, kteří popsali atmosféru zápasu a vzniklý problém s offside.“ 

 Ve věci se za klub HSÚ Pivní veteráni Ústí nad Labe vyjádřil vedoucí Jan Hanuš: „K udělenému trestu ti toho moc 
napsat nedokážu. Do toho okamžiku, pokud vím, byl soupeř vyloučen asi jen jednou. My jsme prohrávali a v průběhu 
třetí třetiny byli několikrát vyloučeni. Měli jsme dost starostí sami se sebou, abychom otočili nebo alespoň vyrovnali. O 
soupeře jsem se moc nestaral. Nemyslím, že by před inkriminovaným okamžikem byl nějaký vyhrocený moment. 
Potrestaný hráč okomentoval situaci na hřišti kritikou rozhodčího, tuším něčím ve smyslu " to si děláš prdel ". Obdržel 
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osobní trest za nesportovní chování. V nadávání nepřestal a byl vyloučen do konce utkání. Soustředil jsem se na 
nastávající prodloužení a až po utkání zjistil, že byl udělen TH. 

 Za rozhodčí se vyjádřil Jiří Cícha: „Trestu ve hře předcházela situace, kdy hostující hráč vyhodil míček z obranného 
pásma a uprostřed hřiště si jeho spoluhráč zpracoval míček hokejkou pod úrovní ramen. Výrok rozhodčích, že se nejedná 
o vysokou hůl byl jasně signalizován a byl i doprovozen slovem. Hráči D17, který byl v tu dobu na hřišti se tento výrok 
nelíbil, jelikož se hostující tým dostal do přečíslení a začal na nás řvát (To si děláte prdel, to je vysoká hůl kurva). Zved l 
jsem ruku na výhodu a nechal přečíslení dojet do změny držení míčku, poté jsem vyloučil hráče D17 na OT za NSP. Tento 
hráč bohužel ve výrocích vůči našim osobám nepřestal a rozporoval dál výrok se slovy (čůráci, to byla vysoká), načež 
obdržel OK za NSP a upozornil jsem ho, jestli bude dále s tímto chováním pokračovat, tak bude uděleno TH. Bohužel 
upozornění nepomohlo a hráč D17 na nás řval dále (vy jste fakt zmrdi), načež uděleno TH za NSP. Po udělení hráč 
pořvával další sprostá slova do té doby, než opustil hráčskou lavici, což netrvalo dlouho. Myslím si, že příčina tohoto 
řvaní byla z důvodu nemožnosti zabránit přečíslení a hráč si nejspíše myslel, že přerušíme hru kvůli OT, ale byla 
ponechána výhoda, takže možné zkoušení bylo zbytečné.“ 

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 výše uvedený trest 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 HSÚ FOREADS 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 800,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 17. června 2022 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400062122. 

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 Foreads Ústí nad Labem, HSÚ Pivní veteráni Ústí nad Labem 
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