Rozhodnutí VV ČNS 2017-01
1.

Obecný popis

1.1

Odvolání proti rozhodnutí orgánu v I.stupni
VV ČNS, jakožto odvolací orgán dle Stanov čl.7.3.3, obdržel dne
26.10.2016 odvolání nohejbalového oddílu AC Zruč-Senec 2004 (dále jen
„NO“, proti rozhodnutí STK ČNS 2016-13, jakožto orgánu rozhodujícím
v I.stupni.

1.2

Rozhodnutí orgánu v I.stupni
Dne 18.10.2016, vydala STK ČNS rozhodnutí 2016-13 tohoto znění:
1) STK ČNS, na základě zjištění kontrolou zápisu 1LM67, kontumuje utkání
č. 67 ve prospěch hostujícího družstva dle DŘ 2.3.1
2) Dále STK ČNS uděluje oddílu AC Zruč-Senec peněžitou pokutu ve výši
10.000 Kč dle DŘ 2.2.2
3) Dle DŘ 2.5.1 STK ČNS ukládá AC Zruč-Senec podmíněný šestiměsíční
trest uzavření hřiště v trvání dvou soutěžních utkáních hrajících. Okruh
vzdálenosti pro sehrání obou utkání je stanoven na 50 km a více od
domácího hřiště AC Zruč-Senec.

1.3

Splnění podmínek
NO, jakožto odvolatel, splnil lhůtu 15 dnů pro podání odvolání dle DŘ 6.2.1
(platného od 6.3.2016) a současně uhradilo poplatek za projednání, ve výši
stanovené platnou Směrnicí o hospodaření ČNS.

2.

Dokumenty použité při rozhodování
- Stanovy ČNS
- Disciplinární řád vydaný a platný ode dne 6.3.2016
- Rozhodnutí STK ČNS 2016-13
- Zápis o utkání č.1LM67
- Písemné odvolání NO

3.

Rozhodnutí
VV ČNS, jakožto odvolací orgán, rozhodl na základě zjištěných skutečností
takto:
Rozhodnutí orgánu v I.stupni, se mění takto:
1) STK ČNS, na základě zjištění kontrolou zápisu 1LM67, kontumuje utkání
č. 67 ve prospěch hostujícího družstva dle DŘ 2.3.1
Tuto část rozhodnutí odvolací orgán POTVRZUJE, protože je zcela
v souladu s platným zněním DŘ čl. 2.3.1 a zejména pak čl.7.3.1 a) a
jeho naplnění je prokazatelné ze zápisu o utkání.
2) Dále STK ČNS uděluje oddílu AC Zruč-Senec peněžitou pokutu ve výši
10.000 Kč dle DŘ 2.2.2
Tuto část rozhodnutí odvolací orgán RUŠÍ, protože STK ČNS dle svého
statutu a DŘ není oprávněna činit takováto rozhodnutí a tím porušila
čl.4.1.2 dále 4.2. a 4.3 a také 4.4.1 a 4.4.2 DŘ.
3) Dle DŘ 2.5.1 STK ČNS ukládá AC Zruč-Senec podmíněný šestiměsíční
trest uzavření hřiště v trvání dvou soutěžních utkáních hrajících. Okruh

vzdálenosti pro sehrání obou utkání je stanoven na 50 km a více od
domácího hřiště AC Zruč-Senec.
Tuto část rozhodnutí odvolací orgán RUŠÍ, protože STK ČNS dle svého
statutu a DŘ není oprávněna činit takováto rozhodnutí a tím porušila
čl.4.1.2 dále 4.2. a 4.3 a také 4.4.1 a 4.4.2 DŘ.
Odvolací orgán ukládá hospodáři ČNS vrátit NO vklad za projednání
odvolání ve výši 2.000 Kč, který ČNS obdržel. A také vrátit již uhrazenou
peněžitou pokutu ve výši 10.000 Kč. A to nejpozději do 10 pracovních
dnů od vydání tohoto rozhodnutí na evidovaný účet NO.
Odvolací orgán předává Disciplinární komisi, jakožto orgánu
oprávněnému rozhodovat v I.stupni disciplinárních provinění, projednání
disciplinárního provinění NO, zjištěné ze zápisu č. 1LM67.
4.

Poučení o odvolání
4.1 Podle ustanovení § 258 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník,
může každý odvolatel nebo ten, kdo na tom má právní zájem hodný právní
ochrany, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí odvolacího
orgánu pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami svazu.
4.2 Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí odvolacího orgánu zaniká do tří
měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl
dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
Hlasování odvolacího orgánu o znění tohoto rozhodnutí je zaneseno v zápise
z 1.jednání VV ČNS dne 10.1.2017.

5.

Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí
Dne 10.1.2017 rozhodl VV ČNS.

V Praze dne 10.1.2017
Kamil Kleník – prezident ČNS, v.r.

