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POSTIHY ROZHODČÍM 
 
 

 
 Komise rozhodčích Svazu národní házené (dále jen KR SNH) na základě zprávy Sportovně technické 
komise (dále jen STK) a rozhodnutí Disciplinární komise (dále jen DK) provedla kontrolu jednotlivých zápisů o 
utkání ze zápasů, kdy byly uloženy Osobní tresty (dále jen OT) a Vyšší tresty (5, 10 minut) a nebo se utkání 
nedohrálo. Byla provedena kontrola o správnosti postupu rozhodčích v jednotlivých případech a na základě 
dostupných dokumentů k utkání rovněž průběh komunikace rozhodčího s jednotlivými hráči při udělení trestů. 
KR SNH na základě těchto materiálů  a rozhodnutí DK  ve spojitosti se Smlouvou o spolupráci a Individuelního 
dodatku vydala následující rozhodnutí: 
 
1. Utkání č. 37 TY – NB 6. říjen  2013 rozhodčí: BUKOVSKÝ Jaroslav 

- udělen OT za hrubou vulgární urážku rozhodčího kapitánovi družstva „B“ 
Provinění:   rozhodčí neuvedl v zápisu o utkání  v poznámkách na jeho zadní 
straně vyloučení kapitána družstva a náhradního kapitána určeného vedoucím 
družstva a nechal si od vyloučeného kapitána podepsat po utkání zápis. 
Rozhodnutí: rozhodčí porušil článek 10 Pravidel,  odstavec B,6) a trestá se dle 
smlouvy a individuelního dodatku, přílohy 5 – sazebník trestů odebráním 1/3 

odměny, částkou 230, - Kč za neplnění si svých povinností před, během a po 

utkání. 
2. Utkání č. 440 RE – VS 6. říjen  2013 rozhodčí: MIXTAJ Ladislav 

- Udělení trestu vyloučení hráč družstva „B“ na 10 minut, následně OT a 
následně předčasně ukončené utkání . 

Provinění:  chybný postup v udělování trestů, kdy mělo nejprve být vyloučení 
na 5 minut a následně 10 + OT. Dále nebyl po utkání proveden zápis o 
předčasném ukončení utkání na zadní straně zápisu v poznámkách a tento důvod 
byl dodatečně rozhodčím poslán až na žádost DK a KR SNH, kde bylo zjištěno a to 
i na základě písemného vyjádření hráče a stránek SNH, že ze strany rozhodčího 
nebyla v souladu z řády a pravidly NH vedena komunikace s hráčem, ale došlo 
k provokaci ze strany rozhodčího. Dále nebylo provedeno hlášení na KR SNH, STK 
a DK hlášení o mimořádnosti v utkání – jeho předčasné ukončení. 
Rozhodnutí: rozhodčí při řízení utkání porušil článek 2,a) Pravidel, článek 
1,j,k,l)odst. 2; Individuelní dodatek Smlouvy kapitola II. Závazky rozhodčího, 
odstavec n) a svoji nevhodnou komunikací s hráči se trestá dle smlouvy a 
individuelního dodatku, přílohy 5 – sazebník trestů odebráním 1/3 odměny, 

částkou 167, - Kč za neplnění si svých povinností před, během a po utkání a za 

závažné chyby v řízení utkání, které ovlivnily výsledek utkání odebráním 2/3 

odměny, částkou 333, - Kč (celkem: 500, - Kč). 

3. Utkání č. 429 PO – MO 22. září 2013 rozhodčí: HEJL Zdeněk 
- Udělen OT hráči družstva „A“ za fyzické napadení protihráče, kde byli 

zapojeni hráči v šarvátce 
Provinění:  špatné posouzení situace, kdy měli oba hráči dostat stejné tresty 
ve stejné výši, to znamená jak  hráč, který vyvol\l šarvátku a několikrát kopl do 
protihráče, tak hráč, který do šarvátky vstoupil. 
Rozhodnutí: rozhodčí pří řízení utkání při konkrétní situaci, kdy došlo 
k vzájemnému napadení porušil při udělování trestů články 2,3,4 Pravidel a trestá 
se dle Smlouvy a Individuelního dodatku, přílohy 5 – sazebník trestů za závažné 
chyby v řízení utkání, které ovlivnily výsledek utkání odebráním 1/2 odměny, 

částkou 250, - Kč. 
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4. Utkání č.  47 ST – PL 5. říjen 2013 rozhodčí: PECHAL Robert 

- KR SNH projednala stížnost vedoucího družstva Plzeň Újezd pana Bešty 
Jaroslava na chybný postup a jednání po utkání výše uvedeného rozhodčího, 
kde následně došlo k nepodepsání zápisu o utkání vedoucím družstva. 

Rozhodnutí: po přečtení doručené stížnosti a vyslechnutí rozhodčího daného 
utkání, kdy byla vysvětlena celá vzniklá situace po utkání v šatně rozhodčího KR 
SNH vydala rozhodnutí, že rozhodčí se nedopustil pochybení a dbal na dodržení 
článku 1 Pravidel, odstavec l) a naopak došlo k porušení stejného čláku 1, l) 
Pravidel vedoucím družstva a výše jmenovaný rozhodčí se proti pravidlům 
NEPROVINIL. 

 
Uvedené finanční částky budou odečteny z hromadného dokladu odměn o vyúčtování rozhodčích. 
 
 Rozhodčí  může proti rozhodnutí KR SNH o potrestání podat do 14 dnů od dne doručení odvolání. 
Odvolání nemá odkladný účinek. Náležitosti odvolání a způsob projednání stanoví DŘ př. 2. 
 
Uvedené finanční částky budou odečteny z odměn rozhodčích. 

 
 
 
 
Ve Zlíně 19. říjen 2013  LIŠKA Aleš 
 KR SNH 
 608 216 161 (MT) 
 605 910 610 (MT) 
 NH-KRSNH@referee.cz (EM)  
 

  
 


