Zápis z

iednáníW ObKF Divize E číslo0?/16
.

Datum a místo konání: 1,4,3.2016; Brno, Neužílova 35

Přítomni: pp. Marek Blažek, Robert Kalvoda, Zdeněk Petr st., Martin ptáčníka JiříStix
Proiedné.no bvlo:

1.

Úvod
Jednání zahájil předseda

W v 19:10 hod. přivítáním přítomných.

V Úvodu bylo předsedou W připomenuto usnesení per rollam realizované v mezidobí od konání
minulého jednání W, a to usnesení per rollam č. lll/2016 o doplnění listiny delegátů obKF Divize E
dané usnesení je přílohou tohoto zápisu.
2.

kontrola úkolů
Byla provedena kontrola termínovésplatných úkolůzadaných na předchozím jednání
úkolz usnesení č.a1,/t1,/4i průběžně plněn (viz bod 5. tohoto zápisu);
úkol z usnesení č.01lU,/5: průběžněplněn;
úkol z usnesení č.O1,/73/1: průběžně plněn;
úkol z usnesení č.a1l73/2: průběžněplněn;
úkol z usnesení č,a2la3l2: splněn;
úkol z usnesení č, O2/O3/2: splněn (viz bod 7. tohoto zápisu).
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3.

Změna sídla ObKF Divize E

Ústní informaci

k

danému bodu podal předseda

W. Na

W:

základě písemného souhlasu vlastníka

nemovité věci, kterým je Magistrát města Brna, je sídlem ObKF Divize E s účinnostíod ].. 3. 2016
budova vBrně, VÍdeňská 47019, PSČ 639 00, Nové sídlo obKF Divize E je také místem pro doručování
koresPondence. V novém sídle lze po předchozí rezervaci využívat zasedací místnosti pro účelykonání
jednáníW, odborných komisí nebo grémiíklubů (tel. 542ztl-812\,
4,

lnformace o průběhu divize E
tjstní informaci k dané soutěŽi přednesli předseda a členovéSTK. Soutěž, která je již v závěrečnéčásti,
Probíhá standardním zpŮsobem, když je k datu odehráno dvacet kol a v čele soutěže se nachází klub
FC Kalábek Sport Brno, který již nemůžebýt předstižen. Ve vazbě na výše uvedené přija|W poměrem

hlasů 5 - 0 -0 následující usnesení:
Bla4fu W ukládá sohledem na požadavek sekretariátu

KF vyzvat klub FC Kalábek Sport Brno, zda
hodlá využítpráva postupu a v následujícím soutěžnímročníku účinkovat v ll. lize východ a současně se
dotázat také klubŮ umístěných k datu v tabulce do šestého místa T: 15. 3. 2016 Z: sekretář.
5.

Aktuální informace o plnění rozpočtu obkF divize

E pro soutěžníročníkzot5lt6
Předseda W podal informaci o aktuálním stavu plnění příjmových a výdajových položek rozpočtu obKF
na soutěŽní roČník2015/2016 dle knihy analytické evidence ze dne 29,02.2016 předané mu účetní

Českéunie sportŮ. Z daných podkladŮ vypl,ývá, že p|ánované příjmy jsou k datu plněny na 86,2! %
a Plánované výdaje na 27,75 %, Z pohledu finančnídisponibility {cash * flow) je činnost
a platební morálka ObKF zajiŠtěna. ZŮstatek v rozpočtu k datu 30. 6, 2016 očekává VV ve výši

minimálně55tis.KČ,Wnásledněpřijalktomutobodupoměremhlasů5-0-0následujícíusnesení:
a3|Oslr: W souhlasí s převodem dříve schválených rozpočtovaných Prostředků za příležitostnou
Činnost pp.Stixovia Bednářovi(za období úaža3/2016)a ukládá provést převod prostředků na účty
- T: do 15. 4. 2016 - Z: předseda W;

O3|O5l2: VV ukládá po skončenísoutěžníhoročníkuZO75/t6 zajistit finančnívypořádánís kluby ObKF
divize E (vratné kauce, pokuty, účastvokresní části poháru atp,) -T: do 15, 6. 2016 - Z: sekretář;
O3lO5l3: W ukládá konečný stav rozpočtu k 30.6. převést jako počátečnístav k1,,7, a vyhodnotit
plnění rozpočtu 0bKF za soutěžníročník201-5/2O3"6 a předložit jej na jednání W - í: 15. 8. 2016 - Z:
předseda W;
ffilal14: W ukládá zpracovat návrh rozpočtu na soutěžníročník2}1.6/2afi a předložit jej ke schválení

najednáníVVsezapracovánímvýdajůnacestovnéRaD-T:15.8.20í,6-Z:předsedaWasekretář,

6.

Marketingové aktivity a sponzoring
lnformace o stavu jednání s potenciálními sponzory podal předseda W s tím, že platí apel z minulého
jednání vznesený na všechny členy W ve věci získání sponzorů pro divizní soutěž. W dále diskutoval
případnou společnou prezentaci KP a divize E na facebooku od příštíhosoutěžního ročníkua k tomu
přijal poměrem hlasú 5 - 0-0 následující usnesení:
CIgt}ilt W ukládá připravit návrh šířeprezentace divize E na facebooku včetně případného
finančníhokrytí (odměna pro správce facebooku apod.} - T: 15. 5. 2016 - Z: předseda VV,

7,

Případná změna způsobu úhrady cestovného rozhodčícha delegátů v soutěžním ročníkuzot6|zot7
Písemný materiá] k danému bodu předložil předseda W. Po diskuzi a s přihlédnutím k aktuálnífinanční
situaci, resp, očekávanému stavu po uzavření soutěžního ročníku71t5l1,6 W přijal poměrem hlasů
5

-0*0

následující usnesení k danému bodu jednání:

O3|O7lL: W schválil zménu způsobu úhrady cestovného rozhodčích pro soutěžníročníl<20t6l17
formou bezhotovostních převodů zcela k tížirozpočtu ObKF divize E;
03|07/Z: W schválil vsouvislosti susnesením č.a3/07/7jednu podmínku pro kluby, a to případnou
úhradu zvýšeného stafiovného o 2 000 Kč, pokud bude klub svá domácí utkání hrát v hale mimo místo
sídla klubu, popř. v hale, která není nejbližšímístu sídla klubu;

03lO713: W ukládá připravit a předložit na jednání W ke schválení ,,Pokyn k provádění
bezhotovostních úhrad cestovních náhrad rozhodčích a delegátů" - T: do 15, 5. 2016 * Z: předseda W.

Výše uvedené usnesení představuje pro kluby divize E, které budou svá domácí utkání hrát v hale
v místě sídla klubu úsporu cca 5 000 Kč za soutěžníročník
2aI6/77; pro kluby, které danou podmínku

nesplní,pakúsporucca3000Kčzasoutěžníročník.

o
o.

lnformace o průběhu a výsledcích VH SF ČR a projektu Futsalová {r}evoluce
ČlenovéW pp, Blažek, Stix a Ptáčníkinformovali W o průběhu a výsledcích valné hromady konané
dne 5, 3, 2016 v Praze a o výsledcích porady předsedů všech OkKF, KKF a ObKF na téma Futsalová
{r)evoluce, který se konal taktéžv Praze dne 20, 2. larc - projekt byl z rozhodnutí FAČR odložen
o jeden rok s celoplošným dosaženímcílového stavu od 1,7. 2aL7 . ObKF má aktuálně silné zastoupení
v KF, když do sedmičlennéhoorgánu byli zvoleni 2 zástupci z našíoblasti, a to pp. Blažek a Stix.

o

Reakce

W

W vzal

na rozhodnutí OK §F ČR ve věci odvolání p. Reka proti rozhodnutí DK SF ČR

na vědomí rozhodnutí Odvolací komise §F ČR ve věci odvolání p, Reka proti rozhodnutí
Disciplinární l<omise Sr ČRa v této souvislo§ti se zabýval otázkou, zda je vhodné ponechat stranou
meritum (podstatu) věci samé a rozhodl, že s ohledem na vážnost počinu dřívějšíKRD při 0bKF divize
E, kterým bylo neoprávněné nařčeníčlena Svazu futsalu p. Bednáře tímto kolektivním orgánem, je na
místě meritum věci posoudit a případně z néj vyvodit závěry, W po diskuzi přijal k danému bodu
ťBla9lt;- W došel k závěru, že pp. Rek, Kubíčeka Vomastek se jakožto členovéSF ČR dopustili
neoprávněného nařčení jiného č|ena SF Čna přijal rozhodnutí, které je uvedeno v bodu X.

doprovodného materiálu, jenž je nedílnou součástítohoto zápisu,

10. lnformace

o dotaci z Členských příspěvkŮ pro ObKF a vypořádání za klub pramen HavlíčkůvBrod
W KKF JM v souladu s příslušnými zásadami dotaci z členských
PřísPěvků v celkové výši 6,703,- Kč. Ve vazbě na účinkováníklubu pramen HavlíčkůvBrod v aivizi

ObKF divize E obdrŽÍ z rozhodnutí

r

W poměrem hlasů 5 -0-0 následující usnesení:
g3ll0h: W ukládá převést z rozpočtu KKF Vysočina částku 600,-

přijal

Kč do rozpočtu obKF divize E, resp,
na účetč.27:58267ga267/o1oo (var. symbol 77|
31.
3.
2016
-Tzdo
- z: p. Petr.

11.

Různé
prŮměrné cestovní náklady na R a D dle stavu po 19 kolech v divizi

a)
b)

E

činí432 Kč/utkání;

bYl Projednán návrh na sehrání utkání vítězůmoravských divizí E a F: W navrhne vedení obKF
Divize F, Že se utkání letos sehraje na pŮdě vítěze divize E, když obKF Divize E uhradí z rozpočtu
náklady na halu a rozhodČÍa vítězi utkání poskytne finanční odměnu ve výši 2 0o0 Kč (na účet

] příslušnétroklubu);

c)

Předseda KKF VysoČÍnap. Petr podal prvotní informaci o plánovaném jednání s klubem, ktený má
zájem hrát v příštímsoutěžnímročníkudivizi E;

d} Předseda

VV, informoval

o své plánované účastina jednání Regionální subkomise, které se

uskuteční dne 23. 3. 2016 V motorestu Pávov.

12. Závěr
Jednání ukončil předseda

]

Zapsal: ]iří

stix

i

W

v 21:15 hod. s tím, že termín příštíhojednání bude stanoven operativně.

Č,'S!-^t;
/!

Ověřil: Marek Blažek

7,L-*
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Materiál k bodu 9 jednání

Reakce

W

W ObKF

Divize E dne 14.3.2016

na rozhodnutí OK ve věci odvolání pana Reka proti rozhodnutí DK

l. Odvolací komise §F ČR ve věci odvolání pana Reka proti DK SF
dne 1. 2.2016 uveřejnila na webu §F FAČR toto rozhodnutí:

ČR dne 22,

1. 2a16 rozhodla a

odvolací komise Svazu futsalu Českérepubliky (dále jen OK), na svém zasedánÍ, konaném
zpŮsobem ,,per rollam" dne 22, t, 2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Lubomíra
REKA (dále jen odvolatel) proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu Českérepubliky
(dále jen DK) ze dne 25. 11. 2015, ktenim byl odvolatel potrestán zákazem zastavení Činnosti
ve všách funkcích SF ČR na 4 měsíce nepodmíněně, a to za uvádění nepodložených podkladŮ
v disciplinárním řízení, rozhodla taktol
Rozhodnutí:
OK ve složeníMgr. Jaroslav Topol, JUDr. Jaroslav Svoboda a Ing, Pavel Němec přezkoumala a
v souladu s ustanovením čl, B odst. 2 odvolacího řádu odvolaií komise svazu futsalu České
republiky, rozhodnutí DK jednohlasně zrušila, a to v celérn rozsahu.

odůvodnění:
KRD KKF JM a ObKF Divize E pověřen podat podnět
odvolatel,by|_d_t}9_.9..9_,?§15.jako#ředseda
k DK SřČŘ:n"á Žáňa:e"ní discipliqárnířro řízení proti p, Kamilu Bednářovi, jako delegátovi Svazu

futsalu.Čedk§,iepťiťti.ký'GeĚ'jeň sr ČR; za znevažování dobrého jména futsalu, kterého se
údajně nnělň,ftarrffiEbán*r dopustit flne 4, 9. 2015, a to před zahájením semináře rozhodčích
a delegátŮLNa náEladěll,.tohoto poyěření odvolatel dne 16,,9, 2015 podnět k zahájení
discipliriárního řízení skutečně podal,'Dne 24. 9. 2015 DK SF CR rozhodla o předání tohoto
podnětu k vyřízenímístně příslušnéDK z dŮvodu, že údajnéznevažování dobrého jména
futsalu se mělo stát na akci, která byla v kompetenci KKF ]M a ObKF Divize E, MÍstně přísluŠná
DK KKF JM a obKF Divize E dne 1. 11, 2015 vyzvala odvolatele, aby podnět k zahájení
disciplinárního řízení doplnil o konkrétní tvrzení a o dŮkazní návrhy k jejich prokázánÍ,
Odvolatel na tento podnět nereagoval, protože v mezidobí svou činnost ve funkcích předsedy
KRD KKF JM a ObKF ukončil resp. mu byla ukončena. Následně DK KKF ]M a ObKF Divize E dne
11. 11, 2015 v dŮsledku neboplnění podkladŮ disciplinární Yízeníproti p. Kamilu Bednářovi
zastavila.

Dne 12, 11. 2015 zahájila DK SF ČR na podnět p, Kamila Bednáře disciplinární řízení s p,
Lubomírem Rekem za uvádění nepravdivých údajŮ v podnětu k DK SF ČR a dne 25. 11. 2015
DK SF ČRvynesla rozhodnutí, proti kterému směřuje odvolání, které je předmětem tohoto
odvolacího řízeni,
Odvolatel ve svém odvolání ze dne 3. 72. 2015 zejména zdŮraznil, že §e údajného
disciplinárního přestupku nemohl dopustit, protože podnět k zaháje ní disciplinárního
"řízenÍ,
ale
který měl obsahovat nepodložené podklady, nepodal jako soukromá osoba - člen SF CR,
jako funkcionář kolektivního orgánu, který jej k podání podnětu k DK pověřil.
OK při svém rozhodování prostudovala veškerédostupné podklady týkajícíse této věci, a to
zejména rozhodnutí DK ze dne 25, 11, 2015, odvolání ze dne 3. IZ.2015 a také rozhodnutí
KKF jM a ObKF Divize E ze dne 11. 11. 2015 včelně řízenÍ, které mu předcházelo a tyto
hodnotila v návaznosti na platné řády a předpisy SF ČR,

Po provedeném řízeníOK došla k závěru, že odvolání odvolatele je oprávněné, a to zejména
z toho dŮvodu, že DŘ neumožňuje trestat volené funkcionáře SF ČR za výkon jejich funkce (v
tomto případě funkce předsedy Komise rozhodčích a delegátŮ KKF ]M), Dále je třeba zdŮraznit,

Že odvolateljako předseda výŠeuvedené komise pouze vykonával rozhodnutí samotné komise,
tedY kolektivního orgá.nu,, jehož byl členem, což Lylo jednoznačnc pi"Úa.aro-obsahem zápisú
ze zasedání výŠeuvedené komise Č, 5/2aJ5 ze dne g. g, zors. odvolatel tedy dle názoru oK
Pouze formálně realizoval rozhodnutí tohoto kolektivního orgánu předat p. kamita Bednáře
k řízeníPřed DK. Z tohoto dŮvodu není uloženítrestu odvolatéli v sbutaJu ! pr"opirv;řtŘ';
proto muselo být rozhodnutí DK jako nesprávné zrušeno.

závě.rem ok doporučuje, aby Dk do svých rozhodnutí uváděla ustanovení předoisů sF čR.
kt_eré měl provinilec svým jednáním porušit a také ustanovení oŘ (resp, sázeňňiřu i*uiů'j
Podle, kterého DK provinilci uloŽila trest, protože i tyto skutečnosti mor,ou mít dte názoru ÓK

vliv na kvalitu a přesvědčivost rozhodnutí DK,

Na základě vŠechvýŠeuvedených okolností pokládá OK rozhodnutí DK za nesprávné a
odvolateli uloŽený trest.za neoprávněný. S ohíedem na shora uvedené oK rozhodla ták, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
V Praze dne 22, ledna 2016

W

ll.

ObKF cítíPotřebu

k danému rozhodnutí přijmout závěry,

v nejistotě, Že vŮČi němu byla ze strany
s předpisy SF ČR.

lll.

W

aby neponechala pana Reka
ObKF přijata opatření, která by nebyla v souladu

W

ObKF vzala v Potaz, že rozhodnutí OK SF ČR, kterým bylo v celém rozsahu zrušeno
§F ČR, iak to vyplývá z odůvodnění,přirozeně nesměřuje do merita (podstaty)
věci, když se ok zabývala výhradně procesní stránkou věci, na základě nížrozhodnutí Dk §F
ČR zruŠila,přiČemŽ konstatovala, Že pan Rek jakožto předseda KRD při KKF JM a obKF Divize
E (dále jen ,KRD") jednal nikoli z vlastního popudu, nýbrž na základě rozhodnutí KRD, jížv té
rozhodnutí DK

době Předseda|, a své rozhodnutí odůvodnila tím, že nelze trestat volené funkcionáře za výkon
jejich funkce.
lV.

W ObKF má]názor, Že předseda a členovéKRD nejsou voleni, byt' je v odůvodněníoK SF čR
(Pátý odstavec bodu l. odŮvodněnÍ) takouý pojem použit. pojmy volený jmenovaný
a
funkcionář
pouŽÍvajísamy §tanovy SF ČR1viz ěl. 13 bod 6. a čl, 15 bod 6.), tudížse jedná pojmy
o
nikoli
identické, Rozdíl mezi pojmy ,,člen voleného orgánu" (volený funkcionář) a,,člen
1meňovanéno

orgánu" fimenovaný funkcionář) W ObKF spatřuje v tom, že zatímco o volbě člena
orgánu
rozhoduje valná hromada, o jmenování čtena orgánu rozhoduje orgán zvolený
valnou
hromadou (KF, W Čijiný řídícíorgán), když toto platí ánalogicky téžpro odvolání
člena orgánu,
které ale nenÍ u Člena voleného orgánu (voleného funkcionáře) přípustné, jak
m, j, uvádí
ustanovení ěl, 8 bodu 4 Disciplinárního řádu SF ČR.Takové
,,speciální ochrany,, již z dikce

téhoždisci

pl

inárn ího řád u nepožívaj í jmenovan í funkcionáři.

V. Podstatou (meritem) věci se v tomto konkrétnímpřípadě rozumí podání KRD k DK
sF čR, která
toto následně Pro nepřísluŠnostpostoupila DK při KKF JM a obKF Divize E,
směřované proti
Panu Bednářovi, v němŽ bYl Pan Bednář celou KRD nařčen ze znevažování dobrého jména
futsalu, kterého se měl Údajně dopustit dne 4, 9, 2015 tím, že se urážlivě vyjádřil
vůčičlenům
KRD v rámci semináře rozhodčích a delegátů KKF JM a obKF Divize E konaného v černé
Hoře.

]

Vl. Pan Rek byl DK při KKF JM a ObKF Divize E požádán, aby svá tvrzení, resp. tvrzení KRD
v podnětu uvedená doložil, což neučinil údajně proto, že v mezidobí byl z funkce předsedy KRD
při ObKF Divize E odvolán a funkci předsedy KRD při KKF.JM dobrovolně ukoněil abdikací.
lt DK §F ČR na pana Reka za znevažQvání doOréno jména
panem
Rekem DK při SF ČR následně vynesla nepodmíněný trest, proti
futsalu, když nad
kterému se pan Rek odvolal k OK §F ČR, a ta dále konala, jak je shora uvedeno (viz bod l.

Vll. Pan Bednář poté podal podnět
tohoto materiálu),

Vlll, W ObKF však nemůžezůstat lhostejný vůčineoprávněnému nařěení, kterého se clenové
KRD, tedy pp. Rek, Kubíěek a Vomastek, byť v souvislosti s qýkonem jmenovaných funkcí,
dopustili, a proto se meritem (podstatou) věci nadále zabýval na svém jednání dne 14, 3.2016
a rozhodl, jak nížeuvedeno.

lX, Pánové Rek, Kubíčeka Vomastek se svým jednáním ve jmenovaných funkcích dopustili
jakožto členovéSF ČR nepodloženého nařčenídalšího ělena SF ČR pana Bednáře, óímždle
názoru

W

ObKF porušili ělánek 4 bod 2. písm. f. Stanov Svazu futsalu Českérepubliky a bod

ó. 1 Eiického kodexu SF ČR.

X. Jelikož ělenovó §F ČR, zejména funkcionáři, rozhodčía delegáti musí splňovat

kromě
odbornosti urěitý rnorální profil a u pp, Reka. Kubíčkaa Vomastka lze s ohledem na jejich
chování ve výše popsaném případu důvodně pochybovat, že požadovanénaplňují, W ObKF
proto v případé p, Reka setrvává na svém rozhodnutí o jeho vyřazení z listiny delegátů ve
smyslu usnesení W ObKF per rollam č. lll2015. V případě p, Vomastka pak konstatuje, že
případná opatření vůčijeho osobě jsou v kompetenci těch odborných komisí či subkomisí, které
jej jakožto rozhodóího řídí,popř" těch volených orgánů, které jej do jím vykonávaných funkcí ve
futsalu jmenovaly.

V Brně dne 14. 3,2a16
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lng. Marek Blažek

předseda

W ObKF

Divize E

