Vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu disciplinární komise ČNS za rok 2016
Komise v roce 2016 začala pracovat ve složení Ivan Králík, ing. Vladimír Mašát, CSc., JUDr. Ladislav
Kratochvíl, v průběhu 1. pololetí komisi doplnil Miroslav Jakoubek, s ohledem na vytížení Ivana
Králíka na sportovně technickém úseku.

V činnosti se disciplinární komise především zaměřila na projednávání disciplinárních provinění
jednotlivců a kolektivů v soutěžích, řízených výkonným výborem ČNS, nebo v souvislosti s nimi.
V roce 2016 se jednalo pouze o disciplinární provinění hráčů Martina Spilky a Miloše Petřiny. V obou
případech se jednalo o nové projednání po zrušení původního rozhodnutí v odvolacím řízení. Komise
po slyšení provinilců a provedení dalšího dokazování pravomocně rozhodla.
Disciplinární komise připravila k projednání disciplinární provinění družstva mužů ON AC Zruč-Senec
2004. S ohledem na to, že o tomto disciplinárním provinění v 1. instanci rozhodla nepravomocně
sportovně-technická komise, bude případně jednáno až po rozhodnutí výkonného výboru v
odvolacím řízení.

Disciplinární komise se též zaměřila na účinnost vnitřních předpisů ČNS.
Nejprve navrhla nový statut disciplinární komise, který výkonný výbor schválil.
Disciplinární komise po seznámení se shora uvedenými řízeními dala nejprve výkonnému výboru
podklady pro výkladové stanovisko k některým procesním ustanovením disciplinárního řádu a
v tomto smyslu navrhla i změnu disciplinárního řádu, kterou konference ČNS dne 6.3.2016 schválila.
Následně provedla rozbor disciplinárního řádu jako celku a jeho účinnosti a rozhodla navrhnout i
s ohledem na novou úpravu spolkového práva nejbližší valné hromadě ke schválení jeho nové znění.
Návrh byl spolu s důvodovou zprávou zveřejněn v srpnu se žádostí o připomínkování do konce září.
Konečný návrh, do kterého byly některé připomínky hnutí zahrnuty, pak byl předložen delegátům
valné hromady v předstihu dle stanov. Na valné hromadě dne 11.12.2016 bylo nové úplné znění
disciplinárního řádu schváleno.
Disciplinární komise se v neposlední řadě svými členy snažila vyložit problematiku provinění a jejich
postihů v nohejbalových soutěžích i jiné svazové činnosti jak dle disciplinárního řádu, tak pravidel, tak
i jiných předpisů na dvou seminářích rozhodčích před zahájením soutěží v roce 2016.

Disciplinární komise svůj rozpočet v zásadě nečerpala. Členové komise cestovné nepožadovali,
jedinými výdaji bylo nájemné místnosti pro projednání disciplinárních provinění hráčů Martina Spilky
a Miloše Petřiny, které hradil přímo výkonný výbor.

Dne 15.1.2016
JUDr. Ladislav Kratochvíl, předseda disciplinární komise

