Rozhodnutí č. 181/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 17.8. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR zamítá žádost Rodriga Taverny (ID člena 83031534, Gardenline
Litoměřice) o prominutí zbytku trestu.

Odůvodnění:
Disciplinární komise udělila Rodrigu Tavernovi trest zastavení závodní činnosti na 6 měsíců
rozhodnutím č. 173/1617. Dne 4.8.2017 byla disciplinární komisi doručena žádost hráče o
prominutí zbytku trestu. Této žádosti nelze vyhovět z několika důvodů:
a) trest byl uložen dle části I. článek 8. písm. f) sazebníku trestů na nejnižší možné
hranici a takový to trest nelze snížit ani prominout;
b) zbytek trestu nelze prominout a nahradit jej podmíněným trestem, neboť za
přestupky v článku 8. nelze uložit podmíněný trest;
c) zbytek trestu navíc nelze prominout ani s ohledem na to, že hráč by si v podstatě
žádný trest neodpykal. Už uložený trest byl v zásadě dost mírný, když jeho polovinu si
hráč odpykal v přestávce mezi soutěžemi.
V podání, které za potrestaného hráče podal jeho právní zástupce, navíc tento napadá
právní posouzení celého případu, tj. právní kvalifikaci jednání, a dále procesní pochybení DK
SF ČR, což jsou spíše důvody pro odvolání, které si však potrestaný z neznámého důvodu
nepodal.
Poučení: Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání
písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem
dle §§ 24 a 25 Disciplinárního řádu.

V Praze, dne 17.8.2017

Mgr. Jana Dufková, v.r.
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 182/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 17.8.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá trest zastavení výkonu funkce delegáta do 10.10.2017 a
pokutu ve výši 1.000,00 Kč Vladislavu Tanáčovi (ID 56080139).
Disciplinární komise SF ČR ukládá trest zastavení výkonu funkce delegáta do 10.10.2017 a
pokutu ve výši 1.000,00 Kč Radku Vencovi (ID 70080879).
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s delegáty na základě podnětu podaného subkomisí
delegátů, která uvedla, že : a) delegát Vladislav Tanáč se nedostavil k utkání 4.
semifinálovému utkání mezi SK Slavia Praha-Benago Zruč n/S.; b) delegát Radek Venc
nepředložil kompletní zprávu delegáta ze zápasu finále play-off (PO10303), a to ani po
několikeré výzvě.
Vladislavu Tanáčovi byl udělen trest dle sazebníku trestů část III. článku 2., neboť se k utkání
nedostavil bez omluvy a před utkáním nebylo možno jej kontaktovat. Vladislav Tanáč uvedl,
že o delegaci nevěděl, neboť ho nikdo mailem nekontaktoval a v době, kdy nahlížel na úřední
stránky nebyla zde nominace dosud uvedena. Trest byl uložen v souladu se sazebníkem a na
základě návrhu subkomise delegátů.
Radku Vencovi byl udělen trest dle sazebníku trestů část III. článku 4. V článku 4. není nikde
uvedeno konkrétně provinění Radka Vence. Vzhledem k tomu, že jde o příkladový sazebník,
komise věc posoudila a rozhodla, že toto provinění Radka Vence lze zařadit do skupiny
nejzávažnějších provinění v článku uvedených pod písm. c), neboť zprávu zaslal pozdě a ještě
neúplnou a na návrh subkomise delegátu uložila výše uvedený trest, který je v souladu s částí
III. článku 4 písm. c).
Poučení: Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání
písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem
dle §§ 24 a 25 Disciplinárního řádu.
V Praze, dne 17.8.2017

Mgr. Jana Dufková, v.r.
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

