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                     Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 21/2014-15 ze dne 8.5.2015 
 
 
      DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu 2.ligy žen – TJ Plzeň-Újezd  – Kučerová Stanislava 
č. reg. 27858, dle DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce 
kapitána či vedoucího družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH. 
 
TREST  - 2. případ – zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší mistrovské utkání příslušné soutěže 

v daném soutěžním ročníku 

 
Odůvodnění: Jmenovaná, jako vedoucí družstva TJ Plzeň Újezd ,  dne 3.5.2015   v ut. č. 840,  mezi 
družstvy TJ Plzeň Újezd – TJ Šroubárna Žatec, rozh.Barabáš Michal,  uvedla  v zápise o utkání 
chybné číslo utkání ( 860 ), místo správného 840 .  
     DÚ STK SNH přistoupilo k tomuto trestu i z důvodu, že u jmenované ve funkci vedoucího 
družstva se jedná již o druhý případ za posledních 24 měsíců.( Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 9/2014-15 ze dne 

1.11.2014) 

 
Poučení:  Proti  rozhodnutí DÚ STK  SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a 
odvolání   dle  čl. 1, odst.1, 1.1,  čl. 3, odst. 3.2,3.3.   

 
 
     DÚ STK SNH trestá oddíl Draken Brno dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné povinnosti účastníků 
soutěže – čl. 60, písm. e)  
 
kontumačním výsledkem  0:10 a družstvu je přiznáno 0 bodů, dle SŘ – oddílu IV. – Všeobecné 
povinnosti účastníků soutěže – čl. 61, písm a) 
 
Odůvodnění: Dne 3.5.2015 v utkání č. 101, mezi družstvy TJ Sokol Opatovice/L – Draken Brno, 
rozh. Václavek Jan, nastoupil za družstvo Draken Brno  neoprávněně hráč Mikulka Libor, č. reg. 
235 , který v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 5 ŽK. ( 
29,42,58,85 a 95) Vzhledem k tomu, že v nejbližším shora uvedeném utkání nastoupil, bylo 
porušeno tímto ustanovení DŘ – ST – čl. 2, písm. a). 
 
Poučení:  Proti  rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání  
čl. 1, odst.1, 1.1,  čl. 3, odst. 3.2,3.3.   

 
       DÚ STK SNH trestá oddíl Draken Brno dle Propozic pro vrcholné soutěže dospělých 2014/15, 
oddíl C. Různé, odst. 1, písm. b) – vyhlášení kontumačního výsledku v utkání, které bylo sehráno, 
 
pořádkovou pokutou 1000.-Kč 
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Odůvodnění: Dne 3.5.2015 v utkání č. 101, mezi družstvy TJ Sokol Opatovice/L – Draken Brno, 
rozh. Václavek Jan, nastoupil za družstvo Draken Brno  neoprávněně hráč Mikulka Libor, č. reg. 
235 , který v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 5 ŽK. ( 
29,42,58,85 a 95) Vzhledem k tomu, že v nejbližším shora uvedeném utkání nastoupil, bylo 
porušeno tímto ustanovení DŘ – ST – čl. 2, písm. a). 
 
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové 
soutěže dospělých 2013/14, oddíl C, odst. 1, písm. g. 
 
Poučení:  Proti  rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání  
čl. 1, odst.1, 1.1,  čl. 3, odst. 3.2,3.3.   

 
      Dále DÚ STK SNH trestá oddíl Draken Brno, dle DŘ-ST-Odd. B – kolektivy, čl. 4 – neoprávněný 
start hráče v utkání,  
 
TRESTEM – udělením pořádkové pokuty  500.- Kč 
 
Odůvodnění: Dne 3.5.2015 v utkání č. 101, mezi družstvy TJ Sokol Opatovice/L – Draken Brno, 
rozh. Václavek Jan, nastoupil za družstvo Draken Brno  neoprávněně hráč Mikulka Libor, č. reg. 
235 , který v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 5 ŽK. ( 
29,42,58,85 a 95) Vzhledem k tomu, že v nejbližším shora uvedeném utkání nastoupil, bylo 
porušeno tímto ustanovení DŘ – ST – čl. 2, písm. a). 
 
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové 
soutěže dospělých 2013/14, oddíl C, odst. 1, písm. g. 
 
Poučení:  Proti  rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání  
čl. 1, odst.1, 1.1,  čl. 3, odst. 3.2,3.3.   

 
     DÚ STK SNH trestá Mikulka Libor, č. reg. 235 – Draken Brno  dle DŘ – ST – Oddíl A – Jednotlivci, 
čl. 6, písm.a) za neoprávněný start-  porušení  ustan. čl. 2, písm. a) DŘ - ST 
 
trestem   –  zákaz startu na  2  nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže ( jedná se o utkání č. 
108 a 113). 
 
Odůvodnění: Dne 3.5.2015 v utkání č. 101, mezi družstvy TJ Sokol Opatovice/L – Draken Brno, 
rozh. Václavek Jan, nastoupil za družstvo Draken Brno  neoprávněně hráč Mikulka Libor, č. reg. 
235 , který v předešlých utkání soutěžního ročníku a příslušné soutěže, obdržel celkem 5 ŽK. ( 
29,42,58,85 a 95) Vzhledem k tomu, že v nejbližším shora uvedeném utkání nastoupil, bylo 
porušeno tímto ustanovení DŘ – ST – čl. 2, písm. a). 
 
Poučení:  Proti  rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání  
čl. 1, odst.1, 1.1,  čl. 3, odst. 3.2,3.3.   

 
     DÚ STK SNH trestá Skalník Jaromír, č. reg.  976 -   vedoucí družstva – Draken Brno    dle DŘ – ST 
– Oddíl A – Jednotlivci, čl. 6, písm.a) za neoprávněný start – porušení ustan. čl. 2, písm. a) DŘ – ST 
 
TRESTEM - VEDOUCÍ DRUŽSTVA - zákaz výkonu funkce na 5 mistrovských utkání příslušné 
soutěže . ( jedná se o  utkání č. 108, 113, 119,124, 130. ) 
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Odůvodnění: Jmenovaný jako vedoucí družstva nerespektoval ustanovení  DŘ – ST čl.2, písm. a) a 
dopustil, aby hráč družstva Draken Brno,  Mikulka Libor, č. reg. 235  nastoupil  po obdržení pěti ŽK  
k dalšímu , následujícímu utkání.  Jedná se o utkání  č. 101, mezi družstvy Sokol Opatovice/L – 
Draken Brno, rozh. Václavek Jan a tím hrubým způsobem ovlivnil průběh soutěžního ročníku 
2014/15. 
 
Poučení:  Proti  rozhodnutí DK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a odvolání  
čl. 1, odst.1, 1.1,  čl. 3, odst. 3.2,3.3.   

 
     DÚ STK SNH trestá Mužík Jiří – č. reg. 6639 – TJ  Osek / Bečvou , dle Disciplinárního řádu-ST-
oddíl A – jednotlivci, čl. 4, písm. b) Udělení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi 
a urážkami vůči rozhodčímu, funkcionáři řídícího orgánu, 
 
TREST – zastavení závodní činnosti  na  2 měsíce . Počátek trestu se stanoví na  3.5.2015 .           
Konec trestu se stanoví na 3.7.2015, včetně. 
 
Dále DÚ STK  stanovuje jmenovanému vykonat trest , dle DŘ-ST- Odd.A – jednotlivci, čl. 2, písm. 
b)  -  zákaz startu -  na prvá tři mistrovská utkání soutěžního ročníku 2015/16 . 
 
Odůvodnění:  Jmenovaný v utkání č. 679 mezi družstvy TJ  Osek / Bečvou – TJ Jiskra Humpolec, 
rozh.  Poláček David, se  jako hráč  dopustil nesportovního chování s vulgárnostmi a urážkami vůči 
rozhodčímu utkání, kterého urážel slovními výrazy neslučitelnými s postavením hráče utkání. 
     K trestu na samé spodní hranici se DÚ STK rozhodl na základě zprávy rozhodčího utkání, kde 
bylo uvedeno, že jmenovaný  se ihned po utkání za své nevhodné chování rozhodčímu omluvil. 
     Vzhledem k tomu, že v uvedeném utkání zároveň obdržel třetí červenou kartu v tomto 
soutěžním ročníku, stanovuje se vykonání trestu za tento přestupek po uplynutí OT, tj. jak shora 
uvedeno. 
 
Poučení: Proti rozhodnutí DK STK SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu – Námitky a 
odvolání dle čl. 1, odst. 1,1.1,čl.3, odst.3.2,3.3 

 
      DÚ STK SNH trestá vedoucího družstva oddílu – TJ Litohlavy – Souček Pavel, č. reg. 2337 – dle 
DŘ – ST oddíl A jednotlivci, čl.5, písm. a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího 
družstva vyplývajících ze SŘ a pravidel NH. 
  
1. případ – důtka 
 
Odůvodnění: Jmenovaný, jako vedoucí družstva TJ Litohlavy, dne 3.5.2015  v ut. č. 490, mezi 
družstvy TJ Litohlavy – TJ Sokol Ejpovice, rozh. Rauch Petr, napsal v zápise o utkání nesprávné 
číslo reg. průkazu u hráče Kozák Jan č. reg. 10554  ( místo správného 11554) . 
 
     Zároveň výpis tohoto usnesení zasílá DÚ STK komisi rozhodčích SNH k dalšímu opatření.           
 
Poučení:  Proti  rozhodnutí DK STK  SNH lze podat námitku dle Disciplinárního řádu- Námitky a 
odvolání   dle  čl. 1, odst.1, 1.1,  čl. 3, odst. 3.2,3.3.   
 
 
                                                                                                                                      Předseda DÚ STK SNH 
                                                                                                                                      Holý Jaroslav 
 
 


