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Rozhodnutí STK Libereckého KFS č. 14-17

TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou, z.s. ID 513001
Řídící orgán Fotbalové Asociace České republiky, Liberecký krajský fotbalový svaz, tedy
sportovně-technická komise ve složení Jan König, Miroslav Fanta, Zbyněk Kotrman a
Zbyněk Rampáček dne 14.6.2017 rozhodl o protestu klubu TJ TATRAN Bílý Kostel nad
Nisou, z.s. ID 513001, který byl podán 1.6.2017 v souvislosti s událostmi během utkání
2016510A1A2303.
Řízení o protestu se zastavuje.
Odůvodnění:
Dne 1.6..2017 byl doručen řídícímu orgánu protest klubu TJ TATRAN Bílý Kostel nad
Nisou, z.s. ID 513001 (dále jen „Klub“), čímž došlo v souladu s ust. § 30 odst. 1 Procesního
řádu k zahájení řízení o protestu ve smyslu Procesního řádu FAČR. Vzhledem ke skutečnosti,
že protest Klubu neobsahoval nutné náležitosti podle ust. § 30 odst. 4 Procesního řádu, byl ze
strany řídícího orgánu Klub vyzván dne 5.6.2017 k doplnění protestu ve lhůtě do 5 dnů od
vyzvání ve smyslu ust. § 30 odst. 5 procesního řádu. Klub své povinnosti stanovené výzvou
řídícího orgánu nedostál ve lhůtě jemu poskytnuté na základě Procesního řádu a dodal ŘO
svůj protest dne 14.6.2017, tedy 3 dny po lhůtě vyzvání ve smyslu ust. § 30 odst. 5
procesního řádu
Podle ust. § 30 odst. 5 procesního řádu platí, že:
„Nesplňuje-li protest náležitosti stanovené v odstavci 4, vyzve řídící orgán soutěže k
odstranění vad protestu ve lhůtě pěti dnů od vyzvání. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě
odstraněny, řídící orgán soutěže řízení o protestu zastaví.“
Náležitosti stanovené výše uvedeným ustanovením Procesního řádu nebyly Klubem doplněny
ve stanovené lhůtě a na základě této skutečnosti musí řídící orgán řízení o protestu podle ust.
§30 odst. 5 Procesního řádu zastavit.
Poučení:
Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi
Libereckého KFS ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Jan König v.r.
Předseda STK LKFS

