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ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE 
č. 01/J-2018 

 
 
Odvolací a revizní komise PSMF (dále jen ORK) ve složení Štěpán Kout (předseda), Ladislav 
Salvet a Roman Pekárek (členové) projednala odvolání družstva Jacobs proti rozhodnutí 

Sportovně technické a disciplinární komise PSMF (dále jen STDK) ze dne 27.3.2018, a po 
seznámení členů komise se všemi podklady rozhodla v souladu s Disciplinárním řádem PSMF, 
článek 27, odst. 2 
 

potvrdit rozhodnutí STDK 

 
Zdůvodnění rozhodnutí: 

Z dokumentace disciplinárního řízení STDK, z Rozpisu pískání 7.G Hanspaulské ligy a z vlastního 
vyjádření zástupce vedoucího družstva Jacobs zjistila ORK, že družstvo Jacobs nezajistilo 
hlavního rozhodčího a jeho asistenta k dvěma utkáním, k jejichž řízení bylo určeno delegací 
rozhodčích, čímž se dopustilo disciplinárního provinění podle Soutěžního řádu PSMF, kapitola IV., 
čl. 14, odst. 1, bod j). 
 
Podle Propozic soutěže pro Hanspaulskou ligu, sezóna Jaro 2018, bod 8, je toto disciplinární 
provinění trestáno celkovým odečtem 4 bodů a celkovou pokutou 800,- Kč. Ustanovení Propozic 
soutěže neumožňuje variabilitu disciplinárního trestu. 
 
ORK se dále neztotožňuje s vyjádřením vedoucího družstva Jacobs v podaném odvolání, že 
družstvo Jacobs učinilo veškerá opatření pro zajištění rozhodčího. Družstvo Jacobs zejména 
v rozporu s výše uvedeným ustanovením Soutěžního řádu nezajistilo k řízení utkání rozhodčí, 
z nichž alespoň jeden je v družstvu registrován. Dále se spokojilo s dohodou s najatým rozhodčím, 
aniž by provedlo kontrolu, zda tento najatý rozhodčí se k řízení utkání skutečně dostaví nebo 
dostavil. 
  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ORK nenalezla na verdiktu STDK žádné pochybení 
a plně se ztotožňuje s vyneseným trestem.  
 
Protože ORK, 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, 13.4.2018 

 
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 odvolat. 


