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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

 
V Přelouči dne 16.4.2022 
 

HBC Hradec Králové 1988, z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBC Hradec Králové 1988 

Markova 739/8, 500 04 Hradec Králové  

IČO: 48149934 

zapsán: L 1965 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-16-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala podnět Komise rozhodčích na chování 
hráče HBC Hradec Králové 1988 Josefa Šimůnka, č. reg.  38038 v utkání Extraligy  
č. 1114 mezi celky HBC Hradec Králové a SK Hokejbal Letohrad hraného dne 
26.3.2022 a překvalifikaci uděleného trestu 5‘+OK hráči SK Hokejbal Letohrad 
Vojtěchu Bogdánymu ve statistikách soutěže na MT za krosček. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.3 písm. a), zápis o utkání, vyjádření rozhodčího 
utkání, vyjádření delegáta utkání, výklad pravidel hokejbalu č. 567, vyjádření klubu HBC Hradec 
Králové 1988 a hráče Josefa Šimůnka 
 

- trestá Josefa Šimůnka FP ve výši 10 % (z 10-30 %) tj. 500 Kč 

- mění původní udělený trest 5‘+OK hráči Vojtěchu Bogdánymu, na trest 2‘ (MT 
za krosček)  

 
3. Odůvodnění      
        

Dne 31.3.2022 obdržela DK ČMSHb podnět KR ČMSHb na chování hráče HBC Hradec Králové 
1988 Josefa Šimůnka, které podpořila zprávou delegáta utkání, kde je uvedeno, že  
v čase 27:46 signalizovala rozhodčí utkání trest pro H7 za BRN. Následně H8 vyvolal nevelký 
kontakt s D75, který se skácel k zemi a předstíral zranění, pročež byla přivolána zdravotnice. 
Rozhodčí v této situaci uložila H8 5‘+OK za KROS. "Zraněný" D75 poté v klidu vstal a v dalším 
průběhu hrál bez jakéhokoliv omezení. Má následná konzultace se zdravotnicí potvrdila to, co 
delegát sám viděl. Nezaujatá zdravotnice kroutila hlavou, jak se DH zachoval nesportovně. 
Delegát utkání uvedl, že trest 5‘+OK byl v daném případě uložen velice přísně a měl být uložen 
MT. 

Z pohledu KR hráč domácích svým předstíraným zraněním chtěl získat jednoznačně výhodu 
udělení vyššího trestu pro soupeře a uvedl rozhodčí utkání tímto úmyslně v omyl při udělení 
trestu. Za KR toto chování považuje za hrubě nesportovní. Na základě toho pak KR dala návrh 
dodatečné snížení trestu 5´+OK na MT pro hráče SK Hokejbal Letohrad Vojtěcha Bogdányho. 

Situaci popsala rozhodčí utkání, která uvedla, že signalizovala trest pro HH za bránění a 
další trest pro HH, který se „otřel“ o DH holí, kdy chtěla uložit MT za krosček. Jelikož hráč upadl 
na zem, popadal dech a držel se za záda, tak na tlak ze strany domácích reagovala uložením 
většího trestu. Na místo se dostavila i zdravotnice a proto, po dohodě s kolegou, uložila trest 
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5‘+OK. Další události, kdy hráč bez omezení pokračoval v zápase, ji přesvědčily  
o tom, že své zranění sehrál, ale uložený trest již nemohla změnit.  

Klub HBC Hradec Králové popřel skutečnost, že by hráč simuloval, popsal samotný zákrok, 
který byl zezadu do oblasti žeber. Hráč navíc hraje poslední zápasy pod tlumícími léky. Za hráčem 
klub stojí, hráč nebyl nikdy disciplinárně řešen. Klub konstatoval, že podobné věci by měl řešit 
rozhodčí na hřišti a ten hráče za simulování nevyloučil. 

 

DK přezkoumala všechna dostupná fakta. Konstatovala, že rozhodčí mohl postupovat v 
souladu s přestupkem 567 pravidel hokejbalu - nafilmovaný pád. „Každému hráči, který dle 
posouzení rozhodčího nápadným napodobením pádu, reakcí nebo předstíráním zranění usiluje 
o uložení trestu protihráči, se uloží MT“. Daný trest pak lze uložit nejen bezprostředně po 
incidentu, ale i s odstupem, a to do dalšího zahájení hry, jako reakci např. na další chování 
hráče. V tomto případě k tomu nedošlo. Dle vyjádření rozhodčí si toto vše uvědomila až s 
odstupem, kdy již trest dle pravidla 567 uložit nemohla.  

Z vyjádření delegáta utkání vyplynulo, že trest 5‘+OK v daném případě byl zcela zjevně 
nepřiměřený, jakož i reakce hráče Šimůnka a měl být udělen pouze MT. DK proto mění trest 
Vojtěchu Bogdánymu z VT 5‘+ OK na MT 2‘. DK zároveň žádá LK o provedení změny ve statistice 
utkání. 

               

DK závěrem konstatuje, že porušení pravidla 567 se trestá MT 2‘, a je v první řadě plně v 
kompetenci rozhodčího utkání, který je nejblíže dané situaci a měl by na místě vyhodnotit, zda-
li došlo k jeho porušení či nikoliv. DK se domnívá, s odvoláním na zprávu delegáta a vyjádření 
rozhodčího utkání, že v tomto případně měl být hráči uložen MT a došlo k porušení výše 
uvedeného pravidla a tím porušení čl. A odst. 3 písm. a) - nesportovní chování. 

DK nabádá rozhodčí, aby se s blížícím se vrcholem sezóny na možné porušení tohoto 
pravidla zaměřili a hráče při jeho porušení trestali. Sama DK se na případné podněty z této 
oblasti v budoucnu zaměří a dle závažnosti pak bude postupovat v souladu s DŘ a případné 
dodatečné tresty ukládat. Rozhodnutí, ať je i v tomto ohledu varováním pro všechny hráče, kteří 
by se o chtěli o jednání, které je popsáno v pravidlu 567, pokoušet. 

   
4. Poučení 

a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 
hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu částek, 
vyměřených tímto rozhodnutím. 

 

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu trestu 
na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši  
300 Kč a zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto 
rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu HBC Hradec Králové 1988  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 19. 4 .2022 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za vydání 
tohoto rozhodnutí. 

 

c) Souhrnnou částku 800 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003602003, specifický symbol: 162122 
nejpozději do 30.4.2022 
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d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o převodu) 
nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí elektronicky na 
adresu dk@hokejbal.cz. 

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HBC Hradec Králové, SK Hokejbal Letohrad 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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