
Rozhodnutí STK 2016-04 
 
 
 
1. Obecný popis  
 
1.1 Vyjádření k nastalé situaci – podezřelý start hráče Dynína 

 
Dne 12. 6. 2016 jsme obdrželi zápis z utkání 2LMB32 mezi týmy NK Dynín a 
SK Šacung ČNES Benešov 1947 B. V poznámce u zápisu bylo vyjádření 
trenéra Šacungu, který upozorňuje na neoprávněný start hráče Pudila. 
 

 
2. Dokumenty použité při rozhodování  
 

- Soutěžní řád ČNS 

- Zápis o utkání 

- Vyjádření prvního rozhodčího Jirky Peterky: 
Prohlášení k zápisu dle soupeře,nebylo porušeno nic,družstvo domácích NK Dynín mělo v 
zápisu potřebný počet hráčů zapsáno v době zahájení 10 hod.nastoupilo také v 
požadovaném počtu hráčů,není co řešit.Hráči SK Šacung Benešov se měli více věnovat 
hře,nehledat nějaké problémy na straně domácího družstva a také rozhodčích. 

- Vyjádření druhého rozhodčího Jana Hrdličky: 
Celá věc se má tak, že hráč tam před utkání byl, já ho tam viděl, tak jsme ho automaticky 
zapsal do zápisu, ty kluky všechny znám, tak jsme kontrolu nepotřeboval, ale on za námi 
přišel, že potřeboval odjet za malou, jsme mu řekl, že v pohodě, že ho mám v zápise, 
potřeboval jet za malou. Nestihl přijet včas na křížovou dvojku no tak nastoupil až do vložky, 
ale to je problém Dynína, ale ne, že ten hráč tam nebyl. 

- Vyjádření trenéra NK Dynín: 
Hráč Pudil, číslo 12, byl na začátku zápasu při domácím rozkopávání na hřišti přítomen, 
rozhodčími byl řádně zapsán do zápisu, avšak na nástupu nebyl. Po zahájení zápasu odjel 
připravovat a uklízet sprchy pro soupeře, které máme mimo areál hřiště. Během toho mu 
bylo voláno, že se zranil domácí hráč č. 4 Kandra a ať se vrátí, že je s ním počítáno do hry. 
Po návratu se zapojil do vložené dvojice, kvůli nevolnosti domácího Buriana pak i do singlu 
a následně do trojice. 

- Vyjádření trenéra SK Šacung ČNES Benešov 1947 B: 
Musím bohužel konstatovat na adresu rozhodčích p .Peterky a p. Hrdličky nespokojenost s 
vedením zápasu. Když pominu spousty chyb při posuzováni bodů ( podotýkám na obě 
strany ) a třeba i při závěrečném pozdravu, kdy nás rozhodčí vykázal převléknout se do 
jednotného oblečení. Jednu věc,ale přejít nemohu. Domácí tým nastoupil k zápasu se 7 
hráči. V průběhu zápasu druhých dvojic se domácím zranil hráč č. 4 Kandra a hosté museli 
střídat. Doposud vše v pořádku. Následně telefonicky povolali do již probíhajícího zápasu 
dalšího hráče( p. Pudila č. 12), který podotýkám nebyl při zahájení zápasu ani při rozkopání 
a ani po té v areálu NK Dynín. Tento jmenovaný přijel v průběhu zápasu třetích dvojic, kdy 
po prohraném prvním setu nastoupil bez jakýchkoliv poznámek do setu druhého a následně 
třetího. Při druhém balónu druhého setu jsem šel za prvním rozhodčím p. Peterkou s 
otázkou, zda může nastoupit hráč, který nebyl při zahájení zápasu a ani v době před tím v 
areálu. Rozhodčí p. Peterka mi odpověděl, že může nastoupit jakýkoliv hráč kdykoliv 
během zápasu pokud je uveden na soupisce. Dle mého názoru pochybili rozhodčí tím, že 
napsali hráče, který nebyl přítomen do zápisu o utkání. Po skončení zápasu jsme chtěli 
prokázat totožnost dotyčného hráče. První rozhodčí p. Peterka mi odpověděl že není 
potřena, protože p. Pudila zná a že nejsme od policie abychom ho mohli legitimovat. 

 

3. Rozhodnutí  
STK ČNS na základě výpovědí zainteresovaných osob rozhodla, že nebude 
trestat oddíl NK Dynín. Důvodem je jednotný postoj a vyjádření obou 
nestranných rozhodčích k situaci. Hráč  Pudil  byl  zapsán do zápisu o 
utkání před  zahájení utkání, ne  v jeho průběhu. 



4. Poučení o odvolání  

 
- v souladu s ustanovením Disciplinárního řádu ČNS čl. 6.2 je možné se 
proti tomuto Rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto   
Rozhodnutí. Dle DŘ 6.2.4 musí být odvolání písemné a doručuje se 
odvolacímu orgánu doložené vkladem 2000,- Kč, dle Disciplinárního řádu čl. 
1.3.2 (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  3 x 

 

5. Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí  
 

Dne 1. 7. 2016 rozhodla Sportovně technická komise VV ČNS 

 

V Praze dne 1. 7. 2016 

 

Ivan Králík – předseda STK ČNS 

Luboš Pamánek - člen STK ČNS 

Ivan Škoda- člen STK ČNS 


