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ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise RSHb Západ
č. 003/2021-2022
1. DK RSHb na svém zasedání dne 20.01.2022 posuzovala žádost hráče Patrik Hanus
(RP 40415), který byl potrestán rozhodnutím DK RSHb Západ č. 002/2021-2022 ze
dne 04.04.2022.
2. S odvoláním na Soutěžní řád, vyjádření klubu a hráče, posouzení situace
z dostupných videozáznamů, Disciplinární řád čl. 5 odst. 13 se žádosti vyhovuje:
a) trest nepodmíněný se mění na trest podmíněný na 8 měsíců, tj. od 18.04.2022
do 18.12.2022
b) při opakování přestupku budou brány v úvahu všechny tresty dle DŘ čl. 3 odst. 2

Odůvodnění: Výše jmenovaný hráč se omluvil za své nesportovní chování. Hráč si je
dostatečně vědom svého přestupku, kterého lituje a garantuje, že se nebude
opakovat.
DK RSHb Západ bere v potaz, že hráč nebyl v posledních dvou letech trestán,
proto se změně trestu vyhovuje. DK RSHb Západ po shlédnutí videozáznamu
usuzuje, že podmíněný trest bude pro hráče dostatečný a přesvědčí tak DK o
své garanci.
Povinností oddílu hráče Patrika Hanuse je:
1. Dle DŘ čl. 5 odst. 11 a následně dle DŘ čl. 5 odst. 13 zaplatit částku 300,- Kč za disciplinární
řízení – již bylo uhrazeno
2. Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu
jednotlivce nese klub, ve kterém se předmětného prohřešku dopustil!). Všechny uvedené
částky (Kč 300,-) byly již uhrazeny ve prospěch účtu - 2100256459/2010 a to dne
4.4.2022 v 17:49:55 dle potvrzení o provedení domácí platby. Kopie dokladu o úhradě této
částky byla zaslána elektronicky na adresu soukup@hokejbal-zapad.cz dne 4.4.2022 v 18:21.
Proti tomuto rozhodnutí se máte možnost odvolat podle Hlavy V., článku 502 soutěžního řádu.
Odvolání nemá odkladný účinek.
Se sportovním pozdravem a v duchu Fair-play
Lukáš Soukup
předseda DK RSHb Západ
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