
 

                                                                                STATUT  

 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU  

 

Článek 1  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

Disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (dále jen MS KFS) je komisí ustanovenou 

na základě čl. 19 odst. 3 Stanov FAČR a čl. 4 odst. 5 Statutu MS KFS.  

 

Článek 2  

JMENOVÁNÍ A SLOŽENÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE MORAVSKOSLEZSKÉHO KFS  

1) DK MS KFS má předsedu a 4-6 členů, z nichž jeden je místopředsedou.  

2) Předsedu a členy DK MS KFS jmenuje VV MS KFS na funkční období totožné s funkčním obdobím VV MS KFS.  

3) Případné změny v délce funkčního období jsou v kompetenci VV MS KFS a případné personální změny v DK 

MS KFS činí VV MS KFS. Místopředsedu si zvolí členové DK MS KFS.  

4) Činnost DK MS KFS zajišťuje sekretariát MS KFS.  

 

Článek 3  

PŮSOBNOST DK MS KFS  

1) DK MS KFS projednává v souladu s Disciplinárním řádem FAČR všechna disciplinární provinění jednotlivců i 

kolektivů v rozsahu pravomoci stanovené v čl. 13 odst. 1 písmeno d) Disciplinárního řádu FAČR.  

2) V případě zjištění disciplinárních provinění jiných subjektů úzce spolupracuje s disciplinární komisí FAČR, s 

disciplinární komisí ŘK FAČR pro  Moravu, případně s disciplinárními komisemi okresních fotbalových svazů 

Moravskoslezského kraje.  

 

 Článek 4  

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DK MS KFS  

1) Jednání a rozhodování DK MS KFS se řídí platným Disciplinárním řádem.  

2) DK MS KFS je schopna jednat a rozhodovat, jsou-li přítomni nejméně tři členové komise, z nichž jeden, v 

případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy, je pověřen řízením schůze.  



3) Rozhodnutí jsou přijímána hlasováním. Rozhodnutí komise je platné, vysloví-li se pro něj nadpoloviční 

většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas 

místopředsedy. V případě nepřítomnosti obou hlas člena komise pověřeným řízením schůze.  

4) Jednání DK MS KFS je zásadně neveřejné.  

5) V soutěžním období zasedá DK MS KFS pravidelně každý čtvrtek, v období mimo soutěže stanoví termín 

zasedání dle potřeby.  

6) Je-li v termínové listině stanoveno odehrání celého kola soutěže mimo obvyklé dny (sobota, neděle), 

uskuteční se mimořádné zasedání dle potřeby.  

7) Místo a čas pravidelných zasedání komise je určen Rozpisem soutěží MS KFS pro daný soutěžní ročník.  

 

Článek 5  

PROTOKOL A EVIDENCE DK MS KFS  

1) O jednání komise se pořizuje zápis, rozhodnutí jsou kromě zápisu zaznamenávána i ve spisových službách k 

jednotlivým případům.  

2) Rozhodnutí komise jsou klubům zasílaná písemně, nebo elektronickou poštou, nejpozději následující 

pracovní den po zasedání komise. Jsou-li účastníci disciplinárního řízení přítomni, je jim rozhodnutí komise 

vyhlášeno písemně i ústně.  

3) DK MS KFS vede podrobnou evidenci disciplinárních provinění a uložených trestů jednotlivců i kolektivů.  

4) Za vedení evidence odpovídá pověřený sekretář MS KFS.  

 

Článek 6 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1) Statut DK MS KFS je v souladu s platným Disciplinárním řádem FAČR.  

2) Tento statut projednal a schválil VV MS KFS dne 11.8.2011  

 


