Zápis ze zasedání disciplinární komise Českého nohejbalového svazu, konaného dne 6.2.2012
v zasedací místnosti hotelu GLOBUS, Praha 4-Horní Roztyly, Gregorova 2115/10.

Přítomni: Vladimír Mašát, Miroslav Jakoubek, Ladislav Kratochvíl, členové disciplinární komise a dále
v části zasedání zástupci oddílu nohejbalu AC Zruč-Senec 2004 Jan Kovanda, předseda a Pavel Stehlík,
hráč A družstva mužů, pozvaní k projednání disciplinárního provinění A družstva mužů v utkání play
off 1. ligy družstev mužů, konaného dne 28.9.2016.
Jednání zahájil v 17,00 hodin Ladislav Kratochvíl, předseda komise. Uvedl, že zasedání komise svolal
zejména k novému projednání disciplinárního provinění A družstva mužů, ke kterému došlo při utkání
play off 1. ligy družstev mužů AC Zruč-Senec 2004 proti TJ Sokol Horažďovice dne 28.9.2016.
Komise seznámila s dosavadním průběhem disciplinárního řízení (podklady pro rozhodnutí,
rozhodnutí STK ze dne 18.10.2016 o uložení trestů, odvolání provinilého družstva proti tomuto
rozhodnutí, rozhodnutí výkonného výboru ze dne 10.1.2017, kterým bylo zrušeno napadené
rozhodnutí s výjimkou automatického trestu kontumace utkání). Komise rozhodla, že se disciplinární
řízení dokončí podle Disciplinárního řádu, účinného v době, kdy k disciplinárnímu provinění došlo a
podle něhož bylo disciplinární řízení zahájeno. Komise provedla potřebné dokazování listinami,
audiovizuálním záznamem a výpovědí přítomných zástupců provinilého družstva. Po poradě všemi
hlasy svých členů komise rozhodla tak, že A družstvo mužů oddílu nohejbalu AC Zruč-Senec 2004 se
tím, že v průběhu druhého semifinálového utkání play off 1. ligy mužů 2016 s hostujícím družstvem
mužů oddílu nohejbalu TJ Sokol Horažďovice, konaném dne 28.9.2016 došlo k výtržnostem diváků,
vběhnutí diváků do hracího prostoru a tělesnému napadení trenéra hostujícího družstva Davida
Bošky, které první rozhodčí kvalifikoval dle ustanovení 10.5 Pravidel nohejbalu jako provinění 5.
stupně a utkání ukončil, disciplinárně provinilo podle ustanovení 7.1, 7.2, 7.3, a 7.4 Disciplinárního
řádu. Komise provinilé družstvo za uvedené disciplinární provinění potrestala podle příslušných
ustanovení Disciplinárního řádu a to podle ustanovení 7.2 uzavřením hřiště na dvě soutěžní utkání 1.
ligy družstev mužů 2017 s podmíněným odkladem do 6.8.2017 a podle ustanovení 7.4.1 zastavením
činnosti na jedno utkání 1. ligy družstev mužů 2017. Komise od uložení trestu peněžité pokuty dle
ustanovení 7.1 Disciplinárního řádu s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem upustila. Blíže
v rozhodnutí komise 01/2017, které je přílohou tohoto zápisu. Komise v návaznosti na uvedené
disciplinární řízení doporučuje výkonnému výboru upravit statut sportovně technické komise,
případně i dalších odborných komisí tak, že všechna disciplinární provinění projednává a rozhoduje
v prvním stupni disciplinární komise ČNS.
Komise projednala některé další záležitosti.
Komise vzala na vědomí, že nový výkonný výbor na svém prvním zasedání dne 10.1.2017 jmenoval
členy komise stávající členy shora uvedené.
Komise se po projednání rozhodla navrhnout konferenci Českého nohejbalového svazu, svolané na
den 12.3.2017, k rozhodnutí změnu ustanovení 4.18 Disciplinárního řádu v tom smyslu, že se celý text
včetně nadpisu vypouští. K námitkám delegátů valné hromady dne 11.12.2016, že znění uvedeného
ustanovení je obecné a neurčité a umožňuje zneužití skutkové podstaty disciplinárního provinění
znevážení nohejbalu se komisi nepodařilo nalézt vhodnější text a to ani ze srovnání s předpisy jiných
sportovních spolků. Nadále však bude všechny relevantní podněty v tomto směru vyhodnocovat.
Předseda komise jednání ukončil v 19,10 hodin.
Ladislav Kratochvíl, předseda disciplinární komise v.r.

