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ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE 
č. 01/J-14 

 
 
Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu (dále jen ORK) ve složení Štěpán Kout 
(předseda), Ladislav Salvet a Roman Pekárek (členové) projednala odvolání družstva Tralalalala 
proti rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Pražského svazu malého fotbalu (dále 
jen STDK) ze dne 13.5.2014, a po seznámení členů komise se všemi podklady rozhodla v souladu 
s Disciplinárním řádem Pražského svazu malého fotbalu, článek 27, odst. 2 
 

potvrdit rozhodnutí STDK 
 
Zdůvodnění rozhodnutí: 
ORK zjistila z písemného vyjádření správce areálu Pražačka, i z vlastního písemného vyjádření 
družstva Tralalalala, že se členové družstva Tralalalala po skončení zápasu Tralalalala – Profesoři 
zúčastnili masové výtržnosti v areálu hřiště Pražačka. Pro vznik disciplinárního provinění přitom 
není podstatné, jak výtržnost vznikla, ale samotná účast členů družstva Tralalalala v ní. Toto 
provinění se podle Příkladového sazebníku trestů, kapitola B, bod 1, odst. 2, trestá pokutou 
v rozmezí 100 – 500 Kč až vyloučením družstva ze soutěže. STDK při stanovení konkrétní výše 
trestu přihlédla k míře zavinění a rozhodla o potrestání družstva Tralalalala pouze peněžitou 
pokutou. 
  
Vzhledem k výše uvedenému ORK PSMF nenalezla na rozhodování STDK žádné pochybení, 
STDK postupovala při svém rozhodování v souladu se všemi soutěžními dokumenty. Z těchto 
důvodů se ORK rozhodla rozhodnutí STDK potvrdit. 
 
Protože ORK PSMF, jako odvolací orgán, nezrušila rozhodnutí STDK, propadá podle ustanovení 
Disciplinárního řádu PSMF, kapitola VI., čl. 25, odst. 4, odvolací poplatek ve výši stanovené 
v SPPO ve prospěch PSMF. 
 
 
V Praze, 2.6.2014 
 

 
Za ORK PSMF: 
Štěpán Kout 
předseda  
 
Poučení:  Podle Disciplinárního řádu Pražského svazu malého fotbalu, čl. 27., odst. 6, 
je rozhodnutí Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu jako Odvolacího orgánu 
konečné a nelze se proti němu odvolat. 


