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                            Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 3/2014-15 ze dne 18.9.2014 
 
     DÚ STK SNH se rozhodl na základě žádosti oddílu TJ Litohlavy o prominutí  zbytku trestu  pro 
hráče, Pauza Václav, č. reg. 3846 – TJ Litohlavy, ze dne 11.9.2014, který mu byl udělen 
Rozhodnutím č. 34/2013-14, ze dne 23.6.2014.  A to tento trest,  
 
n e p r o m í j e t. 
 
Odůvodnění:  Jmenovanému byl uložen „ souhrný“ trest dle DŘ- ST- Oddíl A – jednotlivci, čl. 2, 
písm. b) za udělení 3 ČK stejnému hráči v soutěžním ročníku a přísl. soutěži a dále dle DŘ –ST – 
Oddíl A – jednotlivci, čl. 6, písm. a) – neoprávněný start v době zastavení závodní činnosti. 
      Při plnění trestu tak dochází nejprve k výkonu „ Automatického trestu“ dle ST- čl. 2  , který 
uplyne až dnem 13.9.2014 a nelze jej prominout. Následně pak navazuje trest dle DŘ-ST Oddíl A- 
čl.6 písm.a) , u kterého lze podat žádost o prominutí, ale až po uplynutí poloviny trestu, která však 
v době podání žádosti nenastala, takže tímto je žádost oddílu TJ Litohlavy  n e p l a t n á. 
 
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 TJ Avia Čakovice 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 31.8.2014 v utkání č. 401, mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – TJ Avia Čakovice, 
rozh.Jančík, nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 7647 
, který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – oddíl IV, 
čl.56, písm. b) 
 
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 TJ Avia Čakovice dle Propozic pro vrcholné soutěže dospělých 2014/15, 
oddíl C. Různé, odst. 1, písm. b)  
 
pořádkovou pokutou 1000.-Kč 
 
Odůvodnění:  Dne 31.8.2014 v utkání č. 401, mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – TJ Avia Čakovice, 
rozh. Jančík,  nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 



Strana 2 (celkem 5) 

Svaz národní házené  Rozhodnutí DÚ STK SNH č. 3-2014-15 ze dne 18.9.2014 

7647 , který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu, čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – 
oddíl IV, čl.56, písm. b) 
 
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové 
soutěže dospělých 2014/15, oddíl C, odst. 1, písm. g. 
 
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 dále trestá oddíl TJ Avia Čakovice, dle DŘ – ST – Oddíl B – čl. 4 za neoprávněný start 
hráče v utkání, 
 
Trestem – pořádkovou pokutou ve výši  500.- Kč. 
 
Odůvodnění: Dne 31.8.2014 v utkání 401, mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – TJ Avia Čakovice, 
rozh. Jančík, nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č.reg. 
7647, který k utkání nastoupil bez platného reg. průkazu, čímž bylo porušeno ustanovení SŘ oddíl 
IV, čl. 56, písm. 
 
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové 
soutěže dospělých 2014/15, oddíl C, odst. 1, písm. g. 
 
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 Košárek Michal, č. reg. 7647– TJ Avia Čakovice  dle DŘ – ST – Oddíl A – 
Jednotlivci, čl. 6, písm.a) – za neoprávněný start,  
 
trestem   –  zákaz startu na  2 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže ( jedná se o utkání č. 
425 a 431). 
 
Odůvodnění:  Dne 31.8.2014 v utkání č. 401, mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – TJ Avia Čakovice, 
rozh. Jančík,  nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 
7647 , který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu, čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – 
oddíl IV, čl.56, písm. b) 
 
      Vzhledem k tomu, že hráč Košárek Michal, č. reg. 7647, obdržel v uvedeném utkání ŽK, bude 
mu tato i nadále evidována ! 
 
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 Rys Jiří, č. reg.  176 -   vedoucí družstva – TJ Avia Čakovice     dle DŘ – ST – 
Oddíl A – Jednotlivci, čl. 6, písm.a) za neoprávněný start  
 
TRESTEM - VEDOUCÍ DRUŽSTVA - zákaz výkonu funkce na 4 mistrovská utkání příslušné soutěže . 
(jedná se o utkání č. 425 , 431, 437 a 444 ). 
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Odůvodnění:  Dne 31.8.2014 v utkání č. 401, mezi družstvy TJ Šroubárna Žatec – TJ Avia Čakovice, 
rozh. Jančík,  nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 
7647 , který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu, čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – 
oddíl IV, čl.56, písm. b) 
 
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 TJ Avia Čakovice 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 7.9.2014 v utkání č. 407, mezi družstvy  TJ Avia Čakovice – Baník Most NH, 
rozh.Václavek, nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 
7647 , který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – 
oddíl IV, čl.56, písm. b) 
 
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 TJ Avia Čakovice dle Propozic pro vrcholné soutěže dospělých 2014/15, 
oddíl C. Různé, odst. 1, písm. b)  
 
pořádkovou pokutou 1000.-Kč . 
 
Odůvodnění:  Dne 7.9.2014 v utkání č. 407, mezi družstvy  TJ Avia Čakovice – Baník Most NH, 
rozh.Václavek, nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 
7647 , který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – 
oddíl IV, čl.56, písm. b) . 
 
Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové 
soutěže dospělých 2014/15, oddíl C, odst. 1, písm. g. 
 
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 dále trestá oddíl TJ Avia Čakovice, dle DŘ – ST – Oddíl B – čl. 4 za neoprávněný start 
hráče v utkání, 
 
Trestem – druhý případ -  pořádkovou pokutou ve výši  1000.-Kč.                                        
  
Odůvodnění:  Dne 7.9.2014 v utkání č. 407, mezi družstvy  TJ Avia Čakovice – Baník Most NH, 
rozh.Václavek, nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 
7647 , který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – 
oddíl IV, čl.56, písm. b) .                                                                                                                              
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Upozornění pro oddíl . Při placení pořádkové pokuty postupujte dle Propozic pro vrcholové 
soutěže dospělých 2014/15, oddíl C, odst. 1, písm. g. 
 
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 Košárek Michal, č. reg. 7647– TJ Avia Čakovice  dle DŘ – ST – Oddíl A – 
Jednotlivci, čl. 6, písm.a) – za neoprávněný start,  
 
trestem   –  zákaz startu na  4 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže – druhý případ ( jedná 
se o utkání č. 437, 444,  449 a 455 ). 
 
Odůvodnění:  Dne 7.9.2014 v utkání č. 407, mezi družstvy  TJ Avia Čakovice – Baník Most NH, 
rozh.Václavek, nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 
7647 , který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – 
oddíl IV, čl.56, písm. b) . 
 
      Vzhledem k tomu, že hráč Košárek Michal, č. reg. 7647, obdržel v uvedeném utkání ŽK, bude 
mu tato i nadále evidována ! 
 
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 Sysel František, č. reg.  8596 -   vedoucí družstva – TJ Avia Čakovice     dle DŘ 
– ST – Oddíl A – Jednotlivci, čl. 6, písm.a) za neoprávněný start  
 
TRESTEM - VEDOUCÍ DRUŽSTVA - zákaz výkonu funkce na 4 mistrovská utkání příslušné soutěže . 
(jedná se o utkání č. 425 , 431, 437 a 444 ). 
 
Odůvodnění:  Dne 7.9.2014 v utkání č. 407, mezi družstvy  TJ Avia Čakovice – Baník Most NH, 
rozh.Václavek, nastoupil za družstvo TJ Avia Čakovice neoprávněně hráč Košárek Michal, č. reg. 
7647 , který v utkání nastoupil bez platného reg. průkazu čímž bylo porušeno ustanovení SŘ – 
oddíl IV, čl.56, písm. b) . 
 
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 Šajtar Lukáš – č. reg. 18791 – TJ Albrechtičky, dle Disciplinárního řádu – ST – 
oddíl A – jednotlivci, čl. 4, písm. b). Udělení osobního trestu za nesportovní chování s vulgárnostmi 
a urážkami vůči rozhodčímu. 
  
Trest – zastavení závodní činnosti na dobu 6 měsíců. 
      V návaznosti na DŘ, Zákl. ustanovení, čl. 9.  Počátek a konec se stanovuje na dobu od 14.9.2014 
do 14.3.2015, včetně. 
  
Odůvodnění:  Jmenovaný dne 13.9.2014 v utkání č. 616 mezi družstvy Sokol Dobruška – TJ 
Albrechtičky rozh. Málek Josef, se jako hráč dopustil nesportovního chování s vulgárnostmi a 
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urážkami vůči rozhodčímu utkání. DÚ STK udělil trest na samé horní hranici trestu z důvodu, že u 
jmenovaného se jedná o druhý OT po dobu posledních 12 ti měsíců. 
 
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 vedoucího družstva oddílu – Sokol Svinov  –  Matoušek Aleš, č. reg. 1534,  
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 Sokol Svinov,  dne 14.9.2014   v ut. č. 623,  mezi 
družstvy Sokol Svinov – KNH MS Brno, rozh. Šotner,  nevyplnil v zápise o utkání číslo tohoto 
utkání.    
 
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 postoupil všechny shora uvedené přestupky dle Disciplinárního řádu, čl. 35, písm. 
a),  KR SNH k dalšímu možnému projednání.                                  
 
 
 
                                                                                                                                        Předseda DÚ STK SNH 
                                                                                                                                        Holý Jaroslav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


