PSMF, z.ú.
Odvolací a revizní komise

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE
č. 01/P-2019
Odvolací a revizní komise PSMF (dále jen ORK) ve složení Štěpán Kout (předseda), Ladislav
Salvet a Roman Pekárek (členové) projednala odvolání družstva 1.SK Trops proti rozhodnutí
Sportovně technické a disciplinární komise PSMF (dále jen STDK) ze dne 19.11.2019, a po
seznámení členů komise se všemi podklady rozhodla v souladu s Disciplinárním řádem PSMF,
článek 27, odst. 5
zrušit rozhodnutí STDK a věc jí vrátit k novému projednání
Zdůvodnění rozhodnutí:
Z dokumentace disciplinárního řízení STDK a z vlastního šetření ORK bylo zjištěno, že v utkání
1.SK Trops – Vojenské lesy byla provedena na výzvu kapitána družstva Vojenské lesy kontrola
totožnosti družstva 1.SK Trops. ORK zjistila, že kontrola totožnosti nebyla provedena v souladu
s ustanoveními Soutěžního řádu, kapitola X., čl. 36, bod 3, písm. a), kdy rozhodčí zejména
neprovedl kontrolu jednotlivých hráčů porovnáním s jejich registračními průkazy. Z těchto důvodů
jsou výsledky takto provedené kontroly totožnosti neprůkazné a nelze na jejich základě zahájit
disciplinární řízení.
ORK zároveň konstatuje, že v souladu s ustanovením Disciplinárního řádu, kapitola IV., čl. 15, bod
1, písm d), je STDK oprávněna zahájit disciplinární řízení i na základě vlastního šetření. Při tomto
šetření STDK rozhodla pouze na základě neúplného šetření, když zejména nebyla provedena
kontrola skutečné totožnosti brankáře družstva 1.SK Trops.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyl dostatečně prokázán neoprávněný start hráče
1.SK Trops v utkání 1.SK Trops – Vojenské lesy, a proto ORK zrušila výše uvedené rozhodnutí
STDK. Protože doplnění šetření odvolacím orgánem by nadměrně přesahovalo jeho přezkumnou
pravomoc, vrátila ORK věc k novému projednání.
Protože ORK, jako Odvolací orgán, zrušila rozhodnutí STDK, podle ustanovení Disciplinárního
řádu PSMF, kapitola VI., čl. 25, odst. 4, se odvolací poplatek ve výši stanovené v SPPO vrací
družstvu 1.SK Trops.

V Praze, 2.12.2019

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

