
odvolací a revizní komise MS KFS

Zapis ze zasedání odvolací arevizní komise MS KFS v zasedací místností na adrese Náměstí
Svatopluka Čecha i0, PSČ 7O2 OO Moravská ostrava aPŤivoz

Datum a čas konání: 1.1 1 .2012,14,00 hod.

Místo konání: zasedací místnost MS KFS

Program:
l.Projednání odvolání rozhodčího Jaroslava Hrubého proti rozhodnutí disciplinárního komise
2.Projednání odvolání TJ Heřmanice proti rozhodnutí disciplinární komise ze dne 18'l0.2012
3. Různé
4. Závěr

Přítomni:
JUDr. Radim Miketa - předseda
Ing. František Kuča - místopředseda
JUDr. Jiří Rak - člen
Mgr. Jiří KrÓmer- člen
JUDr. Petr Huml * člen

1. Jednání odvolací arevizní komise MS KFS zaháj1lpředseda JUDr. Radim Miketa s tím, že
konstatoval, že jednání komise jsou přítomni všichni členové oRK a komise je
usnášeníschopná.

2. Projednání odvolání rozhodčího Jaroslava Hrubého proti rozhodnutí Disciplinární komise
MS KFS ostrava, čj.I34lI0l13 ze dne 18.10.2012.

Předseda oRK MS KFS JUDr. Radim Miketa zahájil projednání odvolání rozhodčího
Jaroslava Hrubého, který se z jednéní omluvil. Předmětným rozhodnutím DK 134lIOl13 ze
dne 18.r0'2012 bylo Jaroslavu Hrubému uloŽen zákaz výkonu funkce rozhodčího na dva
měsíce od 19.I0.20I2 do 18.12.2012. Jednání byli přítomní zástupci DK MS KFS předseda
Svatopluk Pešat a člen pan Přívratský.

Ve věci bylo konstatováno odvolání Jaroslava Hrubého ze dne 23.1O'2OI2. Předseda
DK Svatopluk Pešat konstatoval, Že pokud DK udělovala ostatním rozhodčím za formální
pochybení v zápisech utkání niŽší tresty' pak se tak stalo na základě návrhu komise
rozhodčích, avšak v daném případě byl podnět podán STK a disciplinární komisi nezbylo než
uloŽit trest v délce trvání dvou měsíců, kdyŽ pochybením rozhodčího se jednalo o
neoprávněný star1, došlo ke kontumaci výsledku a současně i k potrestání dalších osób. Uvedl,
Že rozhodčí dosud nebyl disciplinárně postiŽen. Závěremuvedl, Že je odvolání nedůvodné.

Po projednání věci bylo rozhodnuto, Že se napadené rozhodnutí mění a nově se ukládá
Jaroslavu Hrubému zákaz výkonu funkce rozhodčího na dobu jednoho měsíce.



odvolateli se vrací zaplacený poplatek zaodvo|áni'

Zpracováním písemného rozhodnutí byl pověřen předseda komise JUDr. Radim
Miketa

3. Předseda oRK zahájíLprojednání odvolání klubu TJ Heřmanice proti rozhodnutí DK MS
KFS 134110113, \,e kterém byla klubu uloŽena pokuta ve výši 10.000,- Kč. Jednání se
účastnili zástupci DK předseda Svatopluk Pešat a člen pan Přívratský.

K jednání se dostavil odvolatel v zastoupení předsedy Vlastimila Dyla a konstatoval,
Že trenéry upozorňoval. Že hráč nemůŽe nastoupit, nebot' dosud nemá přiděleno příslušné ID,
avšak trenéři jeho nabádání neuposlechli. Trest pro trenéry povaŽuje za adekvátní, uloŽení
peněŽité pokuty však povaŽuje za nepřiměřeně přísné. Předseda DK Svatopluk Pešat se
vyjádřil tak, že za neoprávněný start ukládají vŽdy peněŽitý trest 10.000,- Kč, přičemŽ
nerozlišují kategorie, či o jakou soutěŽ se jedná. Vlastimil Dyl konstatoval, Že rozpočet klubu
činí ročně asi 750.000,- Kč, což je výrazně méně neŽ klub míval a pokutu tak považýe za
neadekvátní.

Závěrem odvolatel navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno, případně, aby byla
sníŽena uloŽena pokuta.

Po projednání této věci oRK MS KFS dospěla k jednoznačnému rozhodnutí tak, Že TJ
Heřmanice je nedůvodné a odvoláni zamítla'

Zpracování písemného rozhodnutí byl pověřen Mgr. Jiří KrÓmer.

Vzhledem ktomu, že nebylo žádných připomínek a námětů, bylo zasedání v ]5,15
hod. ukončeno.

V ostravě dne 1.|1.2012

lm MlKeta
a ORK MS KFS


