Zápis ze zasedání disciplinární komise Českého nohejbalového svazu, konaného dne 27.1.2016
v zasedací místnosti hotelu GLOBUS, Praha 4-Horní Roztyly, Gregorova 2115/10.

Přítomni: Vladimír Mašát, Ivan Králík, Ladislav Kratochvíl, členové disciplinární komise, v části Kamil
Kleník, president ČNS a dále hráč Miloš Petřina, pozvaný k projednání svého disciplinárního
provinění.
Jednání zahájil v 17,00 hodin Ladislav Kratochvíl, předseda komise.
Uvedl, že zasedání komise svolal zejména k novému projednání disciplinárních provinění hráčů
Martina Spilky a Miloše Petřiny, kterých se měli dopustit při utkání Extraligy družstev mužů TJ Slavoj
Český Brod proti TJ Spartak Čelákovice dne 27.9.2015. Dále uvedl, že hráč Martin Spilka se
z dnešního jednání řádně omluvil, jeho disciplinární provinění bude proto projednáno na příštím
zasedání komise.
Komise se nejprve zabývala některými organizačními záležitostmi.
Komise vzala na vědomí, že po odstoupení většiny svých bývalých členů a jmenování nových,
vykonává svou působnost dle statutu s účinností od 22.12.2015 ve složení předseda JUDr. Ladislav
Kratochvíl, Veselí nad Moravou, členové ing. Vladimír Mašát, CSc., Praha, Ivan Králík, Karlovy Vary.
Komise vzala na vědomí nový statut komise ve znění, které schválil výkonný výbor na svém zasedání
dne 9.1.2016 s účinností od tohoto data.
Komise vzala na vědomí, že výkonný výbor ČNS projedná plán její činnosti, jak byl komisí navržen, na
svém nejbližším zasedání.
Komise se pak v diskuzi poradila, jak nejvhodněji aplikovat pravidla disciplinárního řízení daná
Disciplinárním řádem, dále jen DŘ. Konstatovala, že některá ustanovení DŘ bez závazného stanoviska
výkonného výboru aplikovat nelze, některá jen s obtížemi, což má podstatný vliv na řádné projednání
disciplinárních provinění. Komise má za to, že v rámci projednávání odvolání proti disciplinárním
rozhodnutím komise v roce 2015 již výkonný výbor některá svá závazná výkladová stanoviska
k problematickým ustanovením DŘ podal. Komise považuje pro výkon své působnosti za významný
zejména výklad ustanovení článku 4.4 DŘ. Komise je podle tohoto výkladu povinna projednat určité
disciplinární provinění v zásadě vždy za osobní účasti provinilce. Bez účasti provinilce lze projednat
pouze ta disciplinární provinění, která byla provinilci dostatečně prokázána rozhodčími přímo
v utkání, za které byl provinilec potrestán rozhodčími žlutou kartou a za tato opakovaná provinění ho
lze potrestat ve smyslu ustanovení článku 8.1A) DŘ peněžitou pokutou, nebo za které byl provinilec
potrestán rozhodčími červenou kartou a za které lze provinilce potrestat ve smyslu ustanovení článku
8.2A) DŘ automatickým zákazem činnosti na dvě soutěžní utkání a vedle toho ve smyslu ustanovení
článku 8.1B) DŘ též peněžitou pokutou. Bez účasti provinilce lze též projednat jeho disciplinární
provinění, pokud se své účasti výslovně písemně vzdá, nebo se opakovaně bez vážného důvodu a
omluvy zasedání komise nezúčastní. Komise diskuzi uzavřela tak, že další taková problematická
ustanovení DŘ vytipuje a spolu s odborným názorem na jejich výklad je předloží výkonnému výboru
k podání závazného výkladového stanoviska.
Komise pak znovu projednala disciplinární provinění hráče Miloše Petřiny, registrační číslo ČNS 970,
kterého se měl dopustit při utkání play-out Extraligy družstev mužů 2015 mezi domácím družstvem TJ
Slavoj Český Brod a hostujícím družstvem TJ Spartak Čelákovice dne 27.9.2015 a to za jeho účasti.
Komise po slyšení jmenovaného, provedení listinných důkazů a důkazu kamerovým záznamem
TVCOM.cz rozhodla takto. Miloš Petřina, člen oddílu nohejbalu TJ Slavoj Český Brod, registrační číslo

ČNS 970, se dopustil disciplinárního provinění tím, že bezprostředně po dosažení rozhodujícího
vítězného bodu osmého zápasu utkání přiběhl s rukama nad hlavou a vítězným pokřikem před část
hlediště, ze kterého na něj nevhodně pokřikovali příznivci soupeře, otočil se k nim zády a nejméně
dvakrát si rukou plácl přes hýždě. Komise je názoru, že toto jeho chování měli rozhodčí kvalifikovat
buď jako provinění zesměšňováním ve smyslu ustanovení článku 10.1 Pravidel a potrestat jej
napomenutím, nebo jako provinění nesportovním chováním ve smyslu ustanovení článku 10.2
Pravidel a potrestat jej žlutou kartou. Protože tak rozhodčí neučinili, komise kvalifikuje uvedené
disciplinární provinění Miloše Petřiny jako nesportovní chování ve smyslu ustanovení článku 10.2
s přihlédnutím k tomu, jak je pojem nesportovní chování určen v ustanovení článku 8.1A), prvá
odrážka DŘ. S ohledem na to, že Miloš Petřina své nesportovní chování s upřímnou lítostí přiznal, že
byl k němu příznivci soupeře hlasitým nevhodným pokřikem „bezboďák“ vyprovokován, že mu bylo
po zahájení disciplinárního řízení znemožněno zúčastnit se dne 17.10.2015 posledního utkání playout Extraligy družstev mužů 2015 a vůbec ke všem okolnostem případu, komise dle ustanovení
článku 4.6.1 DŘ od potrestání upustila. Bližší odůvodnění tohoto rozhodnutí obsahuje jeho písemné
vyhotovení, které je přílohou tohoto zápisu.
Komise na závěr projednala ve volné diskusi s presidentem ČNS některé aktuální záležitosti
nohejbalového hnutí. V návaznosti na dnešní jednání v rámci disciplinárního řízení s Milošem
Petřinou, nabídla komise presidentovi ČNS, že by vždy někdo z jejích členů informoval na
připravovaných seminářích rozhodčích aplikaci disciplinární části pravidel a disciplinárního řádu
rozhodčími a komisí. Předsedající pak jednání komise v 19,05 hodin ukončil s tím, že její příští
zasedání svolá na den předcházející konferenci ČNS.

Ladislav Kratochvíl, předseda disciplinární komise v.r.

