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Komise rozhodčích Svazu národní házené zpracovala na základě rozhodnutí DK SNH 
prohřešky a přestupky rozhodčích za podzimní část ligových soutěží a udělila následující 
postihy: 
 

Příjmení a jméno č. 
ut. 

datum ut. provinění Odůvodnění, postih 

Maiwaelder Jiří 606 31.8.2014 V zápisu byla 
neuvedena čísla 
brankářů u družstva 
„B“ 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč  

Mixtaj Ladislav 403 31.8.2014 Neznačen brankář u 
družstva „B“ 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč 

Václavik Aleš 10 7.9.2014 Neuveden hlavní 
pořadatel utkání 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč 

Jančík Petr 401 31.8.2014 Neoprávněný start 
hráče Čakovic 

Chybně provedená kontrola reg. průkazů, kdy byl hráči 
s neplatným reg. průkazem umožněn start v příslušném 
utkání, na základě čehož došlo k ovlivnění utkání a 
následné kontumaci uvedeného utkání 
Postih: odebrání celé paušální odměny za utkání 
z důvodu neplnění si svých povinností, kdy na základě 
tohoto pochybení došlo k následné kontumaci 
příslušného utkání a ovlivnění soutěže podle přílohy 5, 
odst. II.a) a odst. III. Smlouvy rozhodčího ve výši 500, - 
Kč 

Václavek Jan 407 7.9.2014 Neoprávněný start 
hráče Čakovic 

Chybně provedená kontrola reg. průkazů, kdy byl hráči 
s neplatným reg. průkazem umožněn start v příslušném 
utkání, na základě čehož došlo k ovlivnění utkání a 
následné kontumaci uvedeného utkání 
Postih: odebrání celé paušální odměny za utkání 
z důvodu neplnění si svých povinností, kdy na základě 
tohoto pochybení došlo k následné kontumaci 
příslušného utkání a ovlivnění soutěže podle přílohy 5, 
odst. II.a) a odst. III. Smlouvy rozhodčího ve výši 500, - 
Kč 

Šotner Josef 623 14.9.2014 Nevyplněné číslo 
utkání 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč 

Váca Josef 36 28.9.2014 Neoznačen kapitán a 
brankář družstva „B“ 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč 

Adámek Jan 921 5.10.2014 Chybějící podpis 
vedoucího družstva 
„A“ 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč 
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Příjmení a jméno č. 
ut. 

datum ut. provinění Odůvodnění, postih 

Rauch Petr 432 
455 

28.9.2014 
18.10.2014 

Opakovaně pozdní 
příjezd na delegované 
utkání 

Za neplnění povinností před utkáním (opakovaný pozdní 
příjezd na utkání bez uvedení řádné omluvy)  
Postih: podle DŘ a Smlouvy rozhodčího odst. II.a) a III. 
Udělen finanční postih a odebrání části paušální 
odměny za opakované pochybení ve výši 100, - Kč 

Toman Ivo 239 4.10.2014 Chybějící podpis 
vedoucího družstva 
„A“ 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč 

Rauch Petr 464 19.10.2014 Nedostavení se 
k utkání bez řádného 
vysvětlení na které byl 
delegován  
KR SNH 

Za neplnění si svých povinností vyplývajících ze 
Smlouvy rozhodčího a za neprovedení řádné omluvy, 
kdy nebyla zajištěna odpovídající náhrada a utkání 
odřídil podle pravidel a řádů jiný přítomný rozhodčí. 
Postih: udělení finančního postihu ve výši 400, - Kč 
podle Smlouvy rozhodčího odst. I, příloha 5. 

Sýkora Tomáš 71 25.10.2014 Neoznačen kapitán 
družstva „A“ 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč 

Hejl Zdeněk 828 26.10.2014 Chybně uveden název 
soutěže (OP místo II. 
liga ženy sk. „A“) 

Za neplnění povinností rozhodčího před, během a po 
utkání (nesprávně a neúplně vyplněný zápis o ut.) 
Postih: odebrání části paušální odměny za utkání podle 
přílohy 5, odst. II.a) Smlouvy rozhodčího ve výši 100, - 
Kč 

 
 

Výše uvedení rozhodčí se mohou proti rozhodnutí KR SNH o potrestání odvolat. Odvolání 
nemá odkladný účinek. Náležitosti odvolání a způsob projednání  stanoví DŘ. 
 
 

Rozhodčí uhradí finanční postihy nejpozději do 10. ledna 2015 převodem na účet Svazu 
národní házené nebo složenkou. Bližší informace o provedení platby poskytne sekretář 
svazu pan Petr Holý nebo zástupce HK pan Ivo Toman popřípadě zástupce KR pan Aleš 
Liška. 
 
 
 
V Plzni dne 28. listopadu 2014 Holý Petr Liška Aleš 
  sekretář SNH KR SNH 
  721 820 755 (MT) 608 216 161 (MT) 
  narodnihazena@cuscz.cz (EM) nh-krsnh@referee.cz (EM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


