
 
 
 

Odvolací a revizní komise MS KFS 
 

Zápis ze zasedání odvolací a revizní komise MS KFS v zasedací místnosti Náměstí 
Svatopluka Čecha 10, 702 00 Ostrava 

 
 
Den konání: 4.8.2011 
 
Program 
 
1. Úvod 
2. Projednání odvolání TJ Sokol Krásné Pole proti rozhodnutí DK MS KFS 
3. Projednání odvolání NFC Lichnov a Jaromíra Drozda proti rozhodnutí DK MS KFS 
4. Závěr  proti rozhodnutí DK MS KFS 
 
Přítomni:  
 
JUDr. Radim Miketa – předseda 
Ing. František Kuča – místopředseda 
JUDr. Petr Huml - člen 
JUDr. Jiří Rak – člen 
 
 
Mgr. Jiří Krömer – omluven 
 
1.Jednání odvolací a revizní komise MS KFS zahájil předseda JUDr. Radim Miketa s tím, že 
konstatoval, že jednání komise jsou přítomni 4 členové ORK a komise je usnášení schopná. 
 
2.Projednání odvolání TJ Sokol Krásné Pole proti rozhodnutí DK MS KFS Ostrava, č.j. 
372/28/11 ze dne 7.7.2011. 

 
 Předseda JUDr. Radim Miketa zahájil projednání odvolání TJ Sokol Krásné Pole proti 

rozhodnutí DK MS KFS ze dne 7.7.2011, kterým byla oddílu TJ Sokol Krásné Pole uložena 
peněžitá pokuta ve výši 10.000,- Kč, přičemž konstatoval, že odvolání bylo podáno ve lhůtě a 
odvolatel zaplatil poplatek z odvolání ve výši 3.000,- Kč. K jednání se dostavil zástupce 
odvolatele Ing. Jan Čarnoký  s právním zástupcem Mgr. Karlem Stříbným. Předseda ORK 
seznámil zúčastněné s předloženými materiály a umožnil vyjádření zástupcům odvolatele i 
přítomnému  předsedovi DK MS KFS Svatopluku Pešatovi. 
 
 Závěrem odvolatel navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno, případně, aby byla 
snížená uložena pokuta. Zástupce DK MS KFS uvedl, že má zato, že je odvolání nedůvodné.  
 

Po projednání této věci ORK MSKFS dospěla k jednoznačnému rozhodnutí tak, že 
odvolání TJ Sokol Krásné Pole je nedůvodné a odvolání zamítla. 
 
 Předseda MS KFS stručně odůvodnil předmětné rozhodnutí. 
 



 Zpracování písemného rozhodnutí byl pověřen člen komise JUDr. Jiří Rak. 
 
 Písemné rozhodnutí zašle sekretář MS KFS účastníkům řízení. 
 
 Po projednání tohoto bodu opustil zasedací místnost JUDr. Jiří Rak pro eventuální 
možnost podjatosti. 
 
 
3.Projednání odvolání  NFC Lichnov Jaromíra Drozda proti rozhodnutí DK MS KFS 
361/27/11 ze dne 5.6.2011 
 
 
 Předseda ORK zahájil projednávání odvolání  funkcionáře NFC Lichnov Jaromíra 
Drozda proti rozhodnutí DK MS KFS ze dne 9.6.2011, kterým byl jmenovanému uložen trest 
zákazu výkonu funkcionáře družstva na 24 měsíců nepodmíněně od 3.6.2011 do 2.6.2013 a 
odvolání proti NFC Lichnov proti rozhodnutím  DK MS KFS ze dne 9.6.2011, kterým byla  
uložena oddílu NFC Lichnov. Pokuta 16.000,- Kč a předběžné opatření – dohled DK MS KFS 
na 5 utkání na náklady klubu. Konstatoval, že odvolání bylo podáno ve lhůtě a odvolatelé 
zaplatili poplatek z odvolání ve výši 3.000,- Kč. 
 
 K jednání se žádný u odvolatelů nedostavil. 
 
 Přítomný předseda DK MS KFS pan Svatopluk Pešat odůvodnil rozhodnutí 
konstatoval, že Jaromír Drozd jednání popřel, avšak jednání bylo prokázáno jinými důkazy, 
zejména zápisem o utkání a zprávou delegáta.  
 

Po projednání tohoto případu ORK MS KFS dospěla k jednohlasnému rozhodnutí, že 
odvolání  NFC Michnova Jaromíra Drozda je částečně důvodné a ve smyslu čl. II. odst. 3 
statutu odvolacích a revizních komisí a odvolacího a přezkumého řádu ČMFS rozhodla takto: 
 
a) Rozhodnutí DK MS KFS č. 361/27/11 ze dne 9.6.2011 se ve vztahu k Jaromíru Drozdovi 
zrušuje a nově se ukládá Jaromíru Drozdovi za fyzické napadení rozhodčího dle příkladového 
sazebníku disciplinárního řádu FAČR  přílohy 1 čl. 7. písm. f) zákaz výkonu všech funkcí, 
které jsou povinně uváděny na dokumentech opravňujících k účasti v soutěží nebo jsou pro 
účastníka soutěže předepsány  FAČR na dobu 12 měsíců nepodmíněně počínaje 2.6.2011. 
 
 Odvolatelům se vrací zaplacený  poplatek za odvolání ve výši 3.000,- Kč. 
 
 Zpracování písemného rozhodnutí byl pověřen člen komise JUDr. Petr Huml.  
 

Písemné rozhodnutí zašle sekretář MS KFS účastníkům řízení. 
 

 
b) Odvolání NFC Lichnov proti Rozhodnutí DK MS KFS č. 361/27/11 ze dne 9.6.2011 ve 
výroku o uložení pokuty ve výši 16.000,- Kč se zamítá.  
 
c) Rozhodnutí DK MS KFS č. 361/27/11 ze dne 9.6.2011 se ve výroku o trestu předběžného 
opatření –dohled DK MS KFS na 5 utkání na náklady klubu zrušuje. 
 
 



 
4. Poté předseda ORK jednání odvolací a revizní komise MS KFS ukončil. 
 
V Ostravě dne 4.8.2011 
 
         JUDr. Radim Miketa 
       předseda ORK MS KFS 


