
 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO  

 Z Á P I S č. 16 

 Ze schůze disciplinární komise konané dne: 17.03.2011 
  
 Přítomni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Polderl Jaroslav 

 Omluveni: Novák Petr,Nevrkla Pavel,Kříž Karel 
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 82/10 Z990000 Branišovice - Dne: 17.03.2011 
  
  - - Branišovice 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 

 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 300 Kč 2/7 18.03.2011 
 Současně Vás upozorňujeme v souladu s přílohou č. 2 čl. 10 příkladového sazebníku DŘ ČMFS, že v 
 případě nedobytnosti trestu pokuty a peněžních plnění stanovených řády a předpisy ( tedy úhradu 
 pokuty ve výši 300,-Kč a uhrazení částky ve výši  500 + 500,- - úhrada poplatků za jaro a podzim 
 2010,který Vám byl vyměřen v souladu s RS OFS Znojmo čl.10 odst.11 "zaregistrovaný rozhodčí" a 
 kterou jste neuhradili ve stanoveném termínu , ani v termínu náhradním , stanoveným Vám OFS 
 Znojmo  nejpozději do 11.2.2011 , včetně upozornění o možném předání k dalšímu řešení DK -) 
 rozhodne disciplinární komise o odebrání tří soutěžních bodů družstvu z jehož provinění k plnění 
 došlo.Toto opatření je pak možno použít opakovaně až do doby splnění předmětné povinnosti. 
 V případě nepředložení dokladu o úhradě 500 kč + 500 kč na DK do 29.03.2011 bude rozhodnuto,jak 
 je výše uvedeno. 
  
  
 Poplatek za projednání  ve výši  100  Kč a uložená pokuta ve výši 300 Kč , dle čl. 26/1 RS bude 
 odečten ze soutěžní zálohy 
  
  

 83/10 Z990000 Damnice - Dne: 17.03.2011 
  
  - - Damnice 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 

 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 300 Kč 2/7 18.03.2011 
 Současně Vás upozorňujeme v souladu s přílohou č. 2 čl. 10 příkladového sazebníku DŘ ČMFS, že v 
 případě nedobytnosti trestu pokuty a peněžních plnění stanovených řády a předpisy ( tedy úhradu 
 pokuty ve výši 300,-Kč a uhrazení částky ve výši  500 + 500,- - úhrada poplatků za jaro a podzim 
 2010,který Vám byl vyměřen v souladu s RS OFS Znojmo čl.10 odst.11 "zaregistrovaný rozhodčí" a 
 kterou jste neuhradili ve stanoveném termínu , ani v termínu náhradním , stanoveným Vám OFS 
 Znojmo  nejpozději do 11.2.2011 , včetně upozornění o možném předání k dalšímu řešení DK -) 
 rozhodne disciplinární komise o odebrání tří soutěžních bodů družstvu z jehož provinění k plnění 
 došlo.Toto opatření je pak možno použít opakovaně až do doby splnění předmětné povinnosti. 
 V případě nepředložení dokladu o úhradě 500 kč + 500 kč na DK do 29.03.2011 bude rozhodnuto,jak 
 je výše uvedeno. 
  
 Poplatek za projednání  ve výši  100  Kč a uložená pokuta ve výši 300 Kč , dle čl. 26/1 RS bude 
 odečten ze soutěžní zálohy 
  
  

 84/10 Z990000 Dobřínsko - Dne: 17.03.2011 
  
  - - Dobřínsko 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 
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 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 300 Kč 2/7 18.03.2011 
 Současně Vás upozorňujeme v souladu s přílohou č. 2 čl. 10 příkladového sazebníku DŘ ČMFS, že v 
 případě nedobytnosti trestu pokuty a peněžních plnění stanovených řády a předpisy ( tedy úhradu 
 pokuty ve výši 300,-Kč a uhrazení částky ve výši  500 + 500,- - úhrada poplatků za jaro a podzim 
 2010,který Vám byl vyměřen v souladu s RS OFS Znojmo čl.10 odst.11 "zaregistrovaný rozhodčí" a 
 kterou jste neuhradili ve stanoveném termínu , ani v termínu náhradním , stanoveným Vám OFS 
 Znojmo  nejpozději do 11.2.2011 , včetně upozornění o možném předání k dalšímu řešení DK -) 
 rozhodne disciplinární komise o odebrání tří soutěžních bodů družstvu z jehož provinění k plnění 
 došlo.Toto opatření je pak možno použít opakovaně až do doby splnění předmětné povinnosti. 
 V případě nepředložení dokladu o úhradě 500 kč + 500 kč na DK do 29.03.2011 bude rozhodnuto,jak 
 je výše uvedeno. 
  
 Poplatek za projednání  ve výši  100  Kč a uložená pokuta ve výši 300 Kč , dle čl. 26/1 RS bude 
 odečten ze soutěžní zálohy 
  
  

 85/10 Z990000 Hluboké Mašůvky - Dne: 17.03.2011 
  
  - - Hluboké Mašůvky 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 

 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 300 Kč 2/7 18.03.2011 
 Současně Vás upozorňujeme v souladu s přílohou č. 2 čl. 10 příkladového sazebníku DŘ ČMFS, že v 
 případě nedobytnosti trestu pokuty a peněžních plnění stanovených řády a předpisy ( tedy úhradu 
 pokuty ve výši 300,-Kč a uhrazení částky ve výši  500 + 500,- - úhrada poplatků za jaro a podzim 
 2010,který Vám byl vyměřen v souladu s RS OFS Znojmo čl.10 odst.11 "zaregistrovaný rozhodčí" a 
 kterou jste neuhradili ve stanoveném termínu , ani v termínu náhradním , stanoveným Vám OFS 
 Znojmo  nejpozději do 11.2.2011 , včetně upozornění o možném předání k dalšímu řešení DK -) 
 rozhodne disciplinární komise o odebrání tří soutěžních bodů družstvu z jehož provinění k plnění 
 došlo.Toto opatření je pak možno použít opakovaně až do doby splnění předmětné povinnosti. 
 V případě nepředložení dokladu o úhradě 500 kč + 500 kč na DK do 29.03.2011 bude rozhodnuto,jak 
 je výše uvedeno. 
  
 Poplatek za projednání  ve výši  100  Kč a uložená pokuta ve výši 300 Kč , dle čl. 26/1 RS bude 
 odečten ze soutěžní zálohy 
  
  

 86/10 Z990000 Hrušovany nad Jevišovkou - Dne: 17.03.2011 
  
  - - Hrušovany nad Jevišovkou 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 

 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 300 Kč 2/7 18.03.2011 
 Současně Vás upozorňujeme v souladu s přílohou č. 2 čl. 10 příkladového sazebníku DŘ ČMFS, že v 
 případě nedobytnosti trestu pokuty a peněžních plnění stanovených řády a předpisy ( tedy úhradu 
 pokuty ve výši 300,-Kč a uhrazení částky ve výši  500 + 500,- - úhrada poplatků za jaro a podzim 
 2010,který Vám byl vyměřen v souladu s RS OFS Znojmo čl.10 odst.11 "zaregistrovaný rozhodčí" a 
 kterou jste neuhradili ve stanoveném termínu , ani v termínu náhradním , stanoveným Vám OFS 
 Znojmo  nejpozději do 11.2.2011 , včetně upozornění o možném předání k dalšímu řešení DK -) 
 rozhodne disciplinární komise o odebrání tří soutěžních bodů družstvu z jehož provinění k plnění 
 došlo.Toto opatření je pak možno použít opakovaně až do doby splnění předmětné povinnosti. 
 V případě nepředložení dokladu o úhradě 500 kč + 500 kč na DK do 29.03.2011 bude rozhodnuto,jak 
 je výše uvedeno. 
  
 Poplatek za projednání  ve výši  100  Kč a uložená pokuta ve výši 300 Kč , dle čl. 26/1 RS bude 
 odečten ze soutěžní zálohy 
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 87/10 Z990000 Loděnice - Dne: 17.03.2011 
  
  - - Loděnice 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 

 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 300 Kč 2/7 18.03.2011 
 Současně Vás upozorňujeme v souladu s přílohou č. 2 čl. 10 příkladového sazebníku DŘ ČMFS, že v 
 případě nedobytnosti trestu pokuty a peněžních plnění stanovených řády a předpisy ( tedy úhradu 
 pokuty ve výši 300,-Kč a uhrazení částky ve výši  500 + 500,- - úhrada poplatků za jaro a podzim 
 2010,který Vám byl vyměřen v souladu s RS OFS Znojmo čl.10 odst.11 "zaregistrovaný rozhodčí" a 
 kterou jste neuhradili ve stanoveném termínu , ani v termínu náhradním , stanoveným Vám OFS 
 Znojmo  nejpozději do 11.2.2011 , včetně upozornění o možném předání k dalšímu řešení DK -) 
 rozhodne disciplinární komise o odebrání tří soutěžních bodů družstvu z jehož provinění k plnění 
 došlo.Toto opatření je pak možno použít opakovaně až do doby splnění předmětné povinnosti. 
 V případě nepředložení dokladu o úhradě 500 kč + 500 kč na DK do 29.03.2011 bude rozhodnuto,jak 
 je výše uvedeno. 
  
 Poplatek za projednání  ve výši  100  Kč a uložená pokuta ve výši 300 Kč , dle čl. 26/1 RS bude 
 odečten ze soutěžní zálohy 
  
  

 R-40a/10 Z990126  - Dne: 17.03.2011 
  
 Hačecký Zdeněk - Jiný 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 

 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 100 Kč 3/10 18.03.2011 
 Za neuhrazení pokuty a poplatku za disciplinární projednání ze dne 30.9.2010 (c.j.R-40/10) 
  
  

 R-41a/10 Z990125  - Dne: 06.11.2010 
  
 Klempa Bohumil - Jiný 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 

 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 100 Kč 3/10 07.11.2010 
 Za neuhrazení poplatku za disciplinární projednání ze dne 14.10.2010 (č.j.R-41/10) 
  
  
  

 R-68a/10 Z990125  - Dne: 17.03.2011 
  
 Berka Vlastimil -  Jiný 
 Porušování zákonů, stanov a předpisů ČMFS a rozhodnutí jeho orgánů 

 Rozhodnutí DK: Peněžitá pokuta 100 Kč 3/10 18.03.2011 
 Za neuhrazení pokuty a poplatku za disciplinární projednání ze dne 4.11.2010 (č.j.R-68/10) 
  
  
  
 Proti rozhodnutí DK se může potrestaný hráč odvolat do 7 dnů ode dne oznámení,nebo doručení rozhodnutí DK k příslušnému 
 odvolacímu orgánu (čl.24,odst.2) s doloženým poplatkem (čl.25,odst.5) dle Disciplinárního řádu ČMFS. 
  
 Roman Švarc JUDr. Milan Kvapil 
 sekretář OFS Znojmo předseda DK OFS Znojmo 


