
 

Sportovně-technická komise ČNS 

P.O.BOX č. 22, 403 17 Chabařovice 

 
 

Rozhodnutí STK 2016-12 
 

1.       Obecný popis 

 

1.1   Neoprávněný start hráčky TJ AVIA Čakovice Terezy Šimonové 
 

Dne 2.10. nastoupila v utkání 1LŽ49 hráčka TJ AVIA Čakovice Tereza 
Šimonová, která v době utkání nebyla zapsaná na soupisku týmu a jako tým 
jednal v rozporu se SŘ 3.3.2. 
 

1.2      Splnění podmínek  

 

Ano -  dle DŘ 4.1 
Ano -  dle DŘ 1.3 a Směrnice  o hospodaření 2016 bez poplatku v případě  
podání orgánem ČNS            
 

 

2.      Dokumenty použité při rozhodování 
 

 Disciplinární řád ČNS 

 Soutěžní řád ČNS 

 Rozpis dlouhodobých soutěží 2016 

 Směrnice o hospodaření 2016 

 Zápis o utkání 1LŽ49 

 Vyjádření oddílu TJ AVIA Čakovice: 
o Tereza Šimonová hraje za tým Čakovic od začátku soutěže na hostování 

ze Břví (to normálně uzamčena byla), v letním termínu došlo k jejímu 
přestupu ze Břví a zřejmě ji po přestupu již nikdo znovu neuzamknul. 
Licenci má zaplacenou normálně od začátku sezóny. My jsme to nehlídali, 
protože nebylo třeba, na soupisce se v tomto případě nic neměnilo. 

 Vyjádření rozhodčího – Bohumil Cimický: 
o Do zápisu o utkání jsem zapsal hráčky uvedené na předložené soupisce. 

 
3.      Rozhodnutí 

 

STK ČNS na základě zjištěného stavu a platných interních dokumentů 
rozhodla takto:  
 

STK-ČNS na základě zjištění kontrolou zápisu 1LŽ49 
kontumuje utkání č. 49 ve prospěch domácího družstva dle 
DŘ 2.3.1. 
 
Dále STK-ČNS uděluje oddílu TJ AVIA Čakovice peněžitou 
pokutu ve výši 3 000 Kč dle DŘ 2.2.2. 



 
 

         4.       Poučení o odvolání  
 

- v souladu s ustanovením Stanov ČNS čl. 4.5.7. o) je možné se proti 
tomuto Rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto Rozhodnutí. 
Odvolání musí být písemné a doručuje se odvolacímu orgánu doložené 
vkladem (poplatek za projednání odvolání). Výše poplatku je dána 
Hospodářskou směrnicí ČNS. Doručuje se též orgánu, který rozhodl v 1. st. 

 
           Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání, hlasování ANO 3x  

 
 

5.      Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí 

 

Dne 7. října 2016 rozhodla Sportovně technická komise ČNS 
      
     V Praze dne 7. října 2016 

Ivan Králík – předseda STK ČNS 
       Ivan Škoda - člen STK ČNS  
                                                                          Luboš Pamánek - člen STK ČNS                                                                            


