
Z á p i s 03/18/19 

ze schůze disciplinární komise ČVS konané dne 6.3.2019 v Praze 

 

 

 

       Přítomni: pí. Drahorádová, pp. Molcar, Pejpal a Škoda   

       Pozvaní: pp. Čermák, Macalík, Koloušek, Poláček (omluvil se), Činátl R., pí. Hladišová. 
Program jednání:  

 

č.j. DK/07/18/19    
 Disciplinární komise ČVS (dále jen DK) projednala dne 6.3.2019 obdržený podnět k jednání od STK ČVS 

týkající se nastalé situace po ukončení utkání 1-M-I č. 143, mezi TJ Sokol Dobřichovice a MFF Praha. Trenér 

Dobřichovic p. Jaroslav Čermák opakovaně vstoupil do šatny rozhodčích a verbálně napadal jak rozhodčí utkání, 

tak i delegáta utkání (slovy šmejdi a hovada) a požadoval vrácení vyplacené odměny rozhodčím. 

DK se seznámila se všemi podklady - zápisem z utkání, písemným vyjádřením prvního rozhodčího, druhé 

rozhodčí, delegáta ČVS, trenéra p. Čermáka a hráče p. Macalíka. 

DK dle DŘV čl. 16, odst. 2 předvolala podezřelého k jednání. Ten se jednání zúčastnil. Zároveň dle DŘV 

čl. 15, odst. 2 přizvala také oba rozhodčí, delegáta utkání, hráče p. Macalíka a organizačního pracovníka 

družstva p. Kolouška. Všichni pozvaní (vyjma p. Poláčka – omluven z jednání) se jednání zúčastnili a k podnětu 

se vyjádřili. 

 

 
DK rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 o provinění trenéra p. Čermáka, které podle čl. 2 odst. 1a, 1e 

kvalifikovala jako porušení řádů, směrnic, nařízení a ostatních předpisů ČVS a porušení norem morálky a ukládá 

mu podle čl. 5 odst. 1e DŘV jako 
 

t r e s t 
 

zastavení výkonu funkce (ZVF) na 6 utkání. 
 

Trest ZVF se týká všech funkcí uvedených v zápise o utkání (T; AT; D; M) a platí pro mistrovská utkání 1M. 

Trest je nepodmíněný. 

Účinnost trestu je od 6.3.2019. 

Dle DŘV čl. 18, odst. 3 se trest přenáší do nového soutěžního období. 

 

 

      čj. DK/ 08/18/19  

 

     Disciplinární komise ČVS (dále jen DK) projednala dne 6.3.2019 obdržený podnět k jednání od STK 

ČVS týkající se nastalé situace po ukončení utkání 1-M-I č. 143, mezi TJ Sokol Dobřichovice a MFF Praha. 

Hráč Dobřichovic p. Tomáš Macalík při odchodu rozhodčích z haly je verbálně napadal a dožadoval se 

vysvětlení svého vyloučení. 

DK se seznámila se všemi podklady - zápisem z utkání, písemným vyjádřením prvního rozhodčího, druhé 

rozhodčí, delegáta ČVS, hráče p. Macalíka a trenéra p. Čermáka. 

DK dle DŘV čl. 16, odst. 2 předvolala podezřelého k jednání. Ten se jednání zúčastnil. Zároveň dle DŘV 

čl. 15, odst. 2 přizvala také trenéra p. Čermáka, oba rozhodčí, delegáta utkání a organizačního pracovníka 

družstva p. Kolouška. Všichni pozvaní (vyjma p. Poláčka – omluven z jednání) se jednání zúčastnili a k podnětu 

se vyjádřili. 

 

 
DK rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 o provinění hráče p. Macalíka, které podle čl. 2 odst. 1a, 1e 

kvalifikovala jako porušení řádů, směrnic, nařízení a ostatních předpisů ČVS a porušení norem morálky a ukládá 

mu podle čl. 5 odst. 1d DŘV jako 
 



t r e s t 
 

zastavení závodní činnosti (ZZČJ) na 2 utkání. 

 
Trest ZZČJ platí pro mistrovská utkání 1M. 

Trest je podmíněný na 6 mistrovských utkání 1M. 

Účinnost trestu je od 6.3.2019. 

                                                   

 

                                                
Zapsal: L. Molcar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


