
        ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ  Z.S.  

Zápis z jednání disciplinární komise 
Online 

16. 11. 2021 – 4. 12. 2021 

Účastníci:  
- Online: Lucie Šebelová, Petr Pešák, Zdeněk Snášel, Martin Lužný   

Předmět: 
- Chování hráčů Petra Šnajdra (SK RG Prostějov) a Petra Galíčka (SK RG Prostějov) po 

skončení utkání E001 mezi SK RG Prostějov a KK Brno dne 13. 11. 2021. 

Cca 3 minuty po dohraném utkání české korfbalové extraligy č. E001 dne 13. 11. 2021 mezi SK RG 
Prostějov a KK Brno se dostavil Petr Galíček a Petr Šnajdr se svými spoluhráči ke koši ke 
společnému focení, kde byl v tu dobu hráč KK Brno Michal Hák, který odstraňoval korfbalové 
značení vymezující hřiště. Petr Šnajdr k němu přistoupil, zatímco Michal Hák byl v podřepu a 
stáhnul si v jeho bezprostřední blízkosti kalhoty, čímž vůči němu vyjadřoval vulgární gesta. Michal 
Hák nato ihned po incidentu odešel. 

Věc zahájena na základě podnětu 3. osoby (veřejnost, Marek Němeček) a KK Brno 

Projednání: 
- Členové DK se postupně vyjádřili k jednání hráčů. 

- Všichni se shodli na nutnosti zahájit disciplinární řízení a vyslechnout hráče Petra Galíčka, 
Petra Šnajdra a Michala Háka 

- Komise se jednomyslně shodla na nutnosti řešit jednání Petra Šnajdra, přičemž v jednání 
Petra Galíčka nespatřila žádné vulgární projevy, jelikož si jen obkročmo stoupnul a nic 
nenaznačoval. 

- DK obdržela vyjádření hráčů Petra Šnajdra a Michala Háka, jež DK blíže popsala 
v samotném rozhodnutí DK-1-2021. 

- DK se jednomyslně shodla na udělení trestu hráči Petru Šnajdrovi formou písemné důtky, 
k čemuž bylo vydáno rozhodnutí DK-1-2021. 

- Dále bylo jednáno o tom, zda je DK povinna se tímto jednáním zabývat bez dalšího, 
přičemž panuje shoda o tom, že tomu tak není.
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