Věc: rozhodnutí Odvolací komise Svazu futsalu ČR.
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání,
konaném způsobem „per rollam“ dne 27. 11. 2019, jako odvolací orgán ve věci odvolání
AC Gamaspol Jeseník, IČ: 228 68 178 /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Sportovnětechnické komise Svazu futsalu České republiky /dále jen STK/, které bylo zveřejněno 7. 11.
2019 a kterým byl odvolateli uložen trest pořádkové pokuty ve výši 2.000, -- Kč, po zvážení
všech okolností, učinila toto:
Rozhodnutí.
OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Ing. Aneta Karlová
přezkoumala výše uvedené rozhodnutí STK a jednohlasně rozhodla, že se toto
rozhodnutí z r u š u j e .
Odůvodnění:
Dne 7. 11. 2019 vydala STK rozhodnutí, ve kterém podle ust. § 6 odst. 3 písm. a)
Soutěžního řádu SFČR /dále jen SŘ/ uložila odvolateli trest pořádkové pokuty 2.000, -- Kč, a
to z důvodu porušení povinností, stanovených v čl. 15 odst. 13 Rozpisu mistrovských soutěží
futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2019/2020 /dále jen RMS/, které odvolatel spáchal tím, že
nedodal videozáznam z utkání 6. kola II. ligy východ. Toto rozhodnutí nebylo ze strany STK
odůvodněno, protože o vyhotovení odůvodnění odvolatel nepožádal.
Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel dne 13. 11. 2019 včasné odvolání, ve kterém
kromě jiného uvedl, že videozáznam z předmětného utkání nedodal z technických důvodů,
protože se mu opakovaně nedaří videozáznamy svých utkání nahrávat na příslušný server.
Dále odvolatel uvedl, že tuto záležitost řešil při nenahrání předešlých utkání s PR
manažerem SFČR p. Pavlíkem náhradním postupem a navrhl, aby rozhodnutí STK bylo
zrušeno.
OK nejprve zajistila doplnění dokazování a vyzvala PR manažera SFČR p. Mgr. Michala
Pavlíka, aby se vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v odvolání. Pan Mgr. Pavlík se písemně
vyjádřil dne 25. 11. 2019 a potvrdil, že tuto záležitost s odvolatelem opakovaně řešil
náhradním postupem a že technická chyba není na straně odvolatele.
Na základě výše uvedeného proto OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Jelikož byl odvolatel ve svém návrhu plně úspěšný, bude mu v plné výši vrácen z jeho
strany uhrazený odvolací poplatek.
Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
V Praze dne 27. listopadu 2019
JUDr. Jaroslav S v o b o d a
předseda OK SFČR
Určeno: AC Gamaspol Jeseník.
Kopie na vědomí: členové OK SFČR,
předseda VV SFČR,
místopředsedové a členové VV SFČR,
předseda a členové STK SFČR.

