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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-17-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala chování hráče HBC Hradec Králové 
1988, Josefa Šimůnka č.  reg. 38038 v utkání Extraligy č.1120 mezi celky HBC Hradec 
Králové 1988 a HBC Hostivař hraného dne 2.4.2022 

 
 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání, ZZD, vyjádření rozhodčího, vyjádření klubu HBC Hradec 
Králové 1988 a hráče Josefa Šimůnka, videozáznam z utkání, pravidlo hokejbalu č.567, čl. A 
odst. 3 písm. a) 
 

dodatečný trest hráči neuděluje 
 

 
3. Odůvodnění      

  DK obdržela od KR podnět, kdy na základě zprávy delegáta a následného videozáznamu, 
mělo dojít k nesportovnímu chování Josefa Šimůnka. DK shlédla videozáznam utkání, kde je 
patrné, že hráč byl soupeřem zasažen zvenčí do oblasti pravého kotníku, spadl na zem a na zemi 
se svíjel. 

Klub Hradce Králové uvedl, že z videozáznamu nelze odvodit intenzitu zákroku, hráč má 
dlouhodobé problémy s koníky a klub odmítá, že by bolest simuloval. 

K věci se vyjádřil hráč Šimůnek, který popřel, že by své zranění simuloval, uvedl, že 
poslední týdny hraje „pod prášky“, jelikož se snaží pomoci týmu, kterému se nedaří. Zákrok do 
kotníku byl pro něj bolestivý. Zápas dohrál s bolestí. DK doložil fotografii kotníku, kde je patrný 
velký otok a lékařskou zprávu. Uvedl, že na místě ihned rozhodčímu vysvětloval, proč upadl v 
bolestech na zem, jelikož má s kotníky velké dlouhodobé problémy a zásah, byť nemusel 
vypadat, byl pro něho skutečně bolestivý.  

DK přezkoumala všechna fakta a konstatovala, že samotný zákrok, ačkoliv se na 
videozáznamu nejevil jako tvrdý, mohl být pro hráče bolestivý právě z důvodů jeho problémů s 
kotníky. Kotník je navíc u hráčů nechráněným místem, je citlivý a kontakt s holí může být obecně 
dosti bolestivý. Rozhodčí byl navíc blízko celé události a na místě sám chování hráče 
nevyhodnotil jako porušení pravidla 567. V daném případě nenalezla DK důvody k dodatečnému 
trestání hráče. Rozhodnutí je tímto odůvodněné. V daném případě upouští DK od výběru 
poplatku za rozhodnutí v souladu s DŘ. 
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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

 

 
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. 

 

 
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. 
 

 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HBC Hradec Králové 1988 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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