Zápis z iednání W KKF JM číqlq04/1,6

Datum a místo konání: 14.3.ZOL6; Brno, Neužilova 35

Přítomni: pp. Kamil Bednář, Marek Blažek, lvg Dobiášek, Karel otruba, David Peštál a JiříStix
Omluven: p, František Tobolík
Neomluveni: pp. Miroslav Bartyzal a Zdeněk Polák
proiednáno bvlo:

1.

Úvod
Jednání zahájil předseda
VV je přítomno 6 členůa

W

W

p. Blažek v 17:30 hod, přivítáním přítomných a konstatoval, že na jednání
je tudížusnášeníschopný.

V úvodu bylo předsedou VV připomenuto usnesení realizované v mezidobí od konání pos|edního
jednání W, a t0 usnesení per rollam č. Vll2016 o doplnění listiny delegátů KKF JM - usnesení je

přílohou tohoto zápisu.

2.

Kontrola úkolů
Předseda VV provedl kontrolu termínově splatných úkolůzadaných na předchozích jednáních VV
s těmito výsledky:
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3.

usnesení č, OUO3/2: průběžnéplněn;
usnesení č.Ot/O6/2: bude revokován (blíževiz bod g" tohoto zápisu);
usne sení č. a]./a7 /5: průběžně plněn (blíževiz bod g. tohoto zápisu};
usnesení č.aIlO716: průběžněplněn;
usnesení č, 0],/10/1: průběžně plněn (viz bod 16, b) tohoto zápisu);
usnesení č.a1,/I3/1.: průběžně plněn;
úkolz usnesení č.aUB/2: průběžně plněn;

úkol z
úkol z
úkol z
úkol z
úkol z
úkol z

úkol z usnesení č.03103/1,: splněn
úkolz usnesení č,O3/Ml2: splněn;
úkolz usnesení č,$/a6/T splněn;
úkol z usnesení č,a3/a6l7: splněn;
úkol z usnešení č.03/0911: splněn;
úkol z usnesení č. a3la9/2: realizuje se {blíževiz bod 10. tohoto zápisu};
úkol z usnesení č,O3/IOI1: splněn;

úkol z usnesení č. a3/§/2: s ohledem na výstup
{blíževiz bod 1]". tohoto zápisu};

z

úkolu z usnesení č, a3/fi/I nebyl realizován

úkolz usnesení č,a3hI/7: splněn.

Doloženíusnesení z valných hromad OkKF v okresech Brno - město a Hodonín
Ústní informaci k danému bodu přednesl místopředseda W a sekretář p. Stix s tím, že k datu konání
tohoto jednání b,yl ze strany OkKF Brno * město doložen nepodepsaný dokument nazvaný ,,Zápis
z Volebnívalné hromady Okresní komíse futsalu Brno město dne 24. 6, 2015 v Brně-Novém Lískovci
v sále na ulici Rybnické75",který však nenahrazuje usnesenízdané VH, které bylo požadováno. Na
výzvu sekretáře předseda OkKF Brno * město předseda písemně odpověděl, že žádný jíný dokument
W KKF JM nedoloží.Okres Hodonín usnesení doposud nedoložil, neboť OkKF nebyla v daném okrese
ještě ustavena. Z výše uvedeného vyp|ývá, že pp, Polák a Bartyzal se mohou účastnitjednání W KKF
JM s hlasem poradním a budou i nadále obesíláni pozvánkou.

4.

Změna sídla KKF JM

Ústní informaci

k

danému bodu podal předseda

W, Na

základě písemného souhlasu vlastníka

nemovité věci, ktenim je Magistrát města Brna, je sídlem KKF JM s účinnostíod ],, 3. 20],6 budova
v Brně, Vídeňská 47a/9, PSČ 639 00. Nové sídlo KKF JM je také místem pro doručováníkorespondence.
V sídle lze po předchozí rezervaci využívatzasedací místností pro ričely konání jednání VV, odborných
komisí ne bo grémií.V novém sídle íze po předchozí rezervaci využívatzasedací místnosti pro rJčely
konáníjednáníVV, odborných komisí nebo grémií klubů (tel. 542 211 8]"2).
5.

Ústní inťormaci k dané soutěži přednesli předseda a členové§TK, Soutěž, která je již v závěrečné části,
Probíhá standardním způsobem, když je k datu odehráno dvacet kol a v čele soutěže se nachází klub
FPO Blansko, Ve vazbě na dše uVedené přijal VV poměrem hlasů 6 * 0 * 0 následující usnesení:
§eÍas|t W ukládá vyrvat kluby umístivšísepo skončenísoutěžena prvních šesti místech. zda první
družstvo v pořadí využije práva postupu a hodlá v následujícím soutěžním ročníkuúčinkovat v divizi E
a u ostatních pak zájem o případný mimořádný postup do divize É* T: do 4. 4. 2016 * Z: sekretář,
6,

lnformace o průběhu a ukončeníKP žen
V KF žen proběhly všechny čtyři plánované turnaje. když všechny byly sehrány v SH v Křenovících za
pořadatetství KKF JM při účastlpěti klubů. Vítězem KP se stal klub Nástěnky Bťno před klubem Dukla
Hodonín. Předseda W p, Blažek, mistopředseda W p. Stix a člen W p. Bednář předali po ukončení

posledního turnaje ceny všem zúčastněným klubům a nejlepší střelkyni KP. Na finálovém turnaji
o přeborníka ČR ve futsalu žen náš kraj budou repr§zentovat Nástěnky Brno a Dukla Hodonín.

Wkdanémubodupřijalpoměremhlasů6*0-0následujícíusnesení:
§a|06/1: W ukládá organizačně připravit KP žen ve futsalu také v příštím§outěžním ročníku
2076/ZaL7 * T: 30. 9" 2016 * Z: §TK,

7.

§chválení propozic krajského poháru 20X5/X6
Předseda W předložil ke schválení propozice krajského poháru 2aI5/t6, které zpracoval č|en STK

W poměrem hlasů 6 - 0 - 0 následující usnesení:
po
připomínek
CILl07 |Li VV
zapracování
schválil dokument ,,Propozice Poháru pRČn futsalu FIFA - KKF
JM - ročník2O75/16";
Oa/0717: VV ukládá umístit schválené propozice na webové stránky KKF JM - T: do 21. 3. 2016 * Z:
p, Bednář. Po krátké diskuzi přijal

sekretář;

a4lÍ713| W dále ukládá informovat přís|ušnéOkKF o schválenípropozic spolu se žáclostíonahlášení
vítězů okresních částípohárů v termínu do 30. 4. 20]"6 * T: do ?1. 3. 2016 * Z: sakretář;
O4Ía7|4: W dále ukládá zajistit turnaj o vítěze krajského poháru ve vhodném termínu a hale
a sohledem na počet účastníkůzvolitvhodné hratíschémaa délku hracídoby*T: do 10.5, ?016*Z:
sTK.
lnformace o soutěži veteránú
O účastv dané sCIutěži hráčůnad 40 let projevily zájem dvě družstva, a to Slza Znojmo a 3P Bosonohy.
5 ohledem na skutečnost, že náš kraj můžev celostátním finále reprezentovat pouze jedno družstvo,
bude po dohodě § oběma kluby sehráno jedno ,,kvalifikační" utkání na neutrální půdě. VV přijal
poměrem hlasů 6 -CI - CI k danému bodu následující usnesení:
Oall&|t: W určil, že utkání, které stanoví účastnikacelostátního finále soutěže veteránů, bude
sehráno v režiíKKF JM (sportovní hala, pořadatelé) ve sportovní hale v Pohořelicích nejpozději do
10, 4. 2016, když oba kluby uhradí rovným dílem náklady na dva delegované rozhodčí{odměna á 250,Kč + cestovné};

aLlOS|2: W stanovil hrací dobu ytkání 2 x25 min. hrubého času stím, že vpřípadě nerozhodného
výsledku rozhodnou o vítězi utkání ihned kopy na branku z pokutové značky dle Pravidel futsalu,

9.

Aktuální informace o plnění rozpočtu KKF JM v sautěžním ročníku2015/1§
Předseda W podal informaci o aktuálním stavu plnění příjmových a výdajových položek rozpočtu KKF
JM v soutěŽním roČníku2a15l2arc dle knihy analytické evídence ze dne 29.02.2016 předané účetní
Českéunie sportŮ, Z daných údajůvyplývá, že plánované příjmy jsou k datu plněny na g2,7B %
a Plánované výdaje na 2t,60 %, když procento plnění v položce výdajů významně ovlivňují prozatím
nerealizované finanČnÍtOkV směrem k jednotlivým OkKF související sdotacemi z členských příspěvků
za r.20!5, Z pohledu prŮběŽné finančnídisponibility {cash - flow)je činnost a platební morálka KKF JM
zcela zajiŠtóna" Očekáváme rozpočtově vyrovnaný §outěžní ročníkse zůstatkem rozpočtu obdobným
jaka na poČátku období, tedy cca 30 tis. Kč {pozn": bez zahrnutí případných sponzorských darů),
w následně přijal k tomuto bodu poměrem hlasů 6 * 0 * 0 následujícíusnesení:
Oa/09|1": W souhlasí s převodem dříve schválených rozpočtovaných pro§tředků za příležitostnou
Činnost pp. Stixovi a Bednářovi (za období 01 až 03/2016} a ukládá provést převod prostř§dků T: do
-

- } pře dseda W;
W s ohledem na posun

15. 4. 2016

OaÍO9lZ:

realizace změn ve §tanovách SF ČR a navazujícíprávní subjektivity
oblastních a krajských komisí futsalu rušísvé usnesení č. aLla6/2 a uklád$ projednat s čUs, resp.

JmKFS založenípodúčtu v rámci účtu]mKps od 1, 7, 2016

-T: 31. 5. 2016 - Z: předseda W.
ukládá po skončení soutěžního ročníku2015/16 zajistit finančnívypořádání s kluby Kp
muŽŮ a Žen {vratné kauce, pokuty, ÚČast v okresní části poháru atp.) *T: do 15. 6. 2016 _Z: sekretář;
o4l}9l4: VV ukládá konečný stav rozpočtu KKF JM k 30. 6. převést jako počátečnístav k1. 7. pro
soutěŽní roČník2016/1"7 a vyhodnotit plnénírozpočtu KKF JM za soutéžníročník2015/2016 a předložit
jej na jednáníVV Kl(F JM -T: 15. 8. ?016 -Z: předseda W;
04/09/5: W ukládá zpracovat návrh rozpočtu na soutěžníročník2O16!zaL7 a předložitjej ke schválení
na jednání VV * T: 15. 8. 2016 - Z: předseda W a sekretář;
a4l}9t3:

10.

W

Rozdělení dotací z členshých příspěvků za rok 2015
Předseda W předložil písemný materiál, ze kterého vyplývá:

a}
b)

c)

na ÚČet KKF JM byla poukázána dotace v celkové výši 160.S65,- Kč, což představuje přesnou částku
5a,778 Kč na jednoho člena registrovaného na jižníMoravě k rozhodnému dni;

v souladu s dokumentem ,,Zásady poskytování dotací regionálnímu futsalu z rozpočtu KF FAčR"
byla vypoČtena dotace pro obKF Divize §, která činíčástku 6,703,- Kč (za 11 klubů v divizi E z JM
kraje}, a pro KKF JM částku 9.748,- Kč {za 12 klubů Kp mužůa 4 kluby KP žen);

Prostředky ve uýŠi6.246,-,Kč prozatím nebudou poskytnuty okresu Hodonín, pro kteni zůstanou
deponovány na účtukkF JM, neboť okres Hodonín nemá k datu zřízenu okkF, tudížani nezaslal
souhlasnó prohlášení;
d) Prostředky ve rný§i 100.845,- Kč určenépro OkKF Brno - město budou řešeny dle usneseníVV KKF
JM č.04l].0/3,
W následně přijal poměrem hlasů 6 - 0 * 0 toto usnesení:
§a/§l1: VV souhlasí s rozdělením dotací z členských příspěvků dle předloženého materiálu;
04A0l2: W ukládá zaslat OkKF Bíansko částku 3,1.070,- Kč, OkKF Brno * venkov částku 11.984,- Kč
a OkKF VyŠkov Částku t4.269,:- Kč na v souhlasných prohlášeních určenéúčty* T: do 25, 3. 2016 * Z:
předseda W;

g4lLaft

W

:

ukládá dle zásady předběžné opatrno§ti projednat dalšípostup ohledně převodu

ProstředkŮ pro OkKF Brno * mě§to na jednání Komise futsalu dne 17, 3. 2016 v praze * T: 17. 3. 1016

Z: předseda a místopředseda

11,

W.

-

Marketingové aktivity a sponzoring

lnformace o stavu jednání s potenciálními sponzory podal předseda VV

s

tím, že do konce dubna

PředPokládá podpis smlouvy s prvním §ponzorem na částku min. 30 ti§. Kč. Po analýze možnostízískání
dotací z rozpoČtu Jihomoravského kraje provedené pp. Peštálem a Brtníčkembylo od tohoto záměru
uPuŠtěno a usnesení Č.B/ta/Z se proto ruší.W dále diskutovalpřípadnou společnou prezentaci Kp
a divize E na'facebooku od příŠtíhosoutěžníhoročníkua ktgmu přijal poměrem hlasů 6 * 0 0
následujícíusnesení:

OL{LL/L: W ukládá připravit návrh šíře prezentace KP JM mužůa žen na facebooku {místo prezentace
na e-futsalu} včetnépřípadného finančniho krytí (odměna pro správce facebooku apod,} * T: 15. 5.
2016 * Z: pp. Peštá| a Bednář.

t2. Podpora finálového turnaje o přeborníka ČR ve futsalu žen konaného v Hodoníně

W projednal

návrh pp, Blažka a Bednáře na podporu finálového turnaje v Hodoníné a po diskuzi přijal
poměrem hlasů 6*0 -0 následující usnesení:
§a|Lz/r: W souhlasís podporou finálového turnaje o přeborníka ČR formou nákupu kvalitních pohárů
a dalších upomínkor,ných předmětů pro zúčastněná družstva s finančnímlimitem nejvýše 5 tis" Kč;

§al§lz: W

ukládá pořízení pohárů a dalších upomínkových předmětů a jejích předání pořadateli

turnaje *T: do 10.6.2016 -Zzp. Bednář.

13.

Případná změna zpŮsobu úhrady cestovného rozhadčícha delegátů v soutěžním ročníku207612o1L7

a finančnídopad na hospodaření KKF JM
Písemný materiál k danému bodu předložil předseda

W, Po diskuzi

a s přihlédnutím k aktuálnífinanční

siiuaci, resp, očekávanému§tavu po uzavření soutěžního ročníku2al5/t6
6* 0* 0

následující usnesení k danému bodu jednání:

W

přijal poměrem hlasů

$a/§ll: W schválil změnu způsobu úhrady cestovného rozhodčích pro soutéžníročník2a1,6/I7
formou bezhotcvostních převodů k tížiKKF JM;
a4/L3/7.: VV schválil v souvislosti s usnesením č.04lt3lLjednu podmínku pro kluby, a to případnou
úhradu zvýšeného startovného o 1 500 Kč, pokud bude klub svá domácí uikání hrát v hale mimo místo
sídla klubu, pCIpř. v hale, která nenínejbližšímístu sídla klubu;
04/t3/3: W ukládá připravit a předložit na jednání VV ke schválení ,,Pokyn k provádění
bezhotovostnich úhrad {€stovní§h náhrad rozhodčích a delegátů" * T: do 15. 5. 2016 - Z: p. Bednář,
Výše uvedené usnesení představuje pro, kluby KP mužů,které budou svá domácí utkání hrát v hale
v místě sídla klubu úsporu cca 4 400 Kč za soutěžníročník?016/17; pro kluby, které danou podmínku
nesplní. pak risporu cca 2 900 Kč za soutěžní ročníkZOt6/t?.

t4. lnformace o průběhu a výsledcích valné hromady Sr ČR a proiektu Futsalová (r)evoluce

Ůenové W pp, Blažek, Stix a Bednář informovali W o průběhu a výsledcích valné hromady konané dne
5. 3. 20].6 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. 2aL6 - projekt byl z rozhodnutí FAČR odložen
o jeden rok sceloploŠným dosaŽením cílovéhostavu od I.7.2a77t KKFJM má silné zastoupenívKF,
když do sedmičlennéKF byli zvoleni dva zástupci z KKF JM, a to pp. Blažek a Stix.

15.

Beakce

W

W

na rozhodnutí 0K §F ČR ve věci odvolání p. Reka proti rozhodnutí DK sF ČR

vza| na vědomí rozhodnutí Odvolací komise SF ČR ve věci odvolání p. Reka proti rozhodnutí
Disciplinární komise 5P ČRa v této souvi§losti se zabýval otázkou, zda je vhodné ponechat stranou
meritum {podstatu) věci samé a rozhodl, že s chledern na vážnost počinu dřívějšíKRD při KKF JM,
kteným bylo neoprávněné nařčeníč|ena Svazu futsalu p. Bednáře tímto ko|ektivním orgánem, je na
místérneritum věci posoudit a případně z něj vyvodit závěry. VV po diskuzi přijal k danému bodu
poměrem hlasů 5 - 1 -0 následující usnesení:
OalL§.lt: VV došel k závěru, že pp, Rek, Kubíčeka Vomastek se jakožto členové§F ČR dopustili

neoprávněnóho nařčení jiného člena SF ČR a přijal rozhodnutí, které je uvedeno v bodu

doprovodného materiálu, který je nedílnou součástítohoto zápisu.

16.

X.

Různé
VV vyslovuje poděkování panu Janu Loupovi za věcný dar, kteni poskytl vítěznémudružstvu KP žen

a}

b}

Nástěnky Brno;
náklady klubů na cestovné rozhodčích a delegátů - po 19 kompletních odehraných kolech činí
průmérnénáklady na jedno utkání v KP částku 3B7 Kč;

:..

I

c)

Předseda W informoval o své rjčasti na jednání Regionální subkomise, které se uskutečnídne
23.3. 201.6 v motorestu Pávov.
l

L7,

,

Z;áuér

:

Wv

Jednání ukonČll Předseda

19:00 hod, s tím, že tefrnín pn§ilo jeanání bude stanpÝen operativně.
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Materiál k bodu 15 jednání W KKF JM dne 14.3,2016

Reakce

W

na rozhodnuti OK vc věci odvolání pana Reka proti rozhodnuti DK

§F ČR ve věci odvolání pana Reka proti rozhodnutí Disciplinární komise §F ČR
dn* 22, 1. 2016 rozhodla a dne 1.2.2a16 uveřejnila na oíicíálnímwebu §F FAČR toto

l. Odvolací komise

rozhodnutí:

Odvolací komise Svazu futsalu Českérepubliky (dále jen OK), na svém zasedání, konaném
zpŮsobem ,,per rollam" dně ZZ. L 2016, jako odvolaci 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, kteným byl odvolatel potrestán zákazem zastavení činnosti
ve všech funkcích SF CR na 4 měsíce nepodmíněně, a ťo za uvádění nepodložených podkladŮ
v disciptinárním řízení, rozhodla takto:
Ro,zíqdnutí:,

0K ve sloŽení Mgr. Jaroslav Topol, JUDr. ]aroslav §voboda a lng. Pavel Němec přezkoumala a
v souladu s ustanovením čl; B odst. 2 odvolacího řádu odvolaci komise svazu futsalu České
republiky, rozhodnutí DK jednohlasně zrušila, a to v celém rozsahu.
Odůvod,nění:
Odvolatel_byl dne 9, 9. 2015 Jako předseda KRD KKF.]M a ObKF Divize E pověřen podat podnět
k DK SF CR na zahájení disciplinárního_řízeníproti p. Kamilu Bednářovi, jako delegátovi svazu
íutsalu Českérepubtlky (dále jen SF ČR.) za'znevážování dobrého 3'móňa futsalul kterého se
Údajně mě! p, Kamil 8ednář dopustit dne 4. 9. 2015, a to před zahájením semináře rozhodčích

a

delegátŮ. Na. základě tohoto pověření odvolatel dne 16..9. 2015 po,dnět k zahájení
disciplinárního řízení skutečně podal, Dne 24. 9. 2015 DK SF ČR rozhodla o předání tohoto
podnětu k vyřízenímístně příslušnó DK z dŮvodu, že údajnéznevažování dobrého jména
futsalu se mělo stát na akci, která byla v kompetenci KKF JM a ObKF Divize E" Místně příslu§ná
DK KKF JM a ObKF Divize E dne 1, 11. 2015 vyzvala odvolatele, aby podnět k zahájení
disciplinárního řízenídoplnil o konkrétnítvrzení a o dŮkazní návrhy k jejich prokázání.
odvolatel na tento podnět ndreagoval, protoŽe v mezídobí svou činnost ve funkcích předsedy
KRD KKF JM a ObKF ukonČil re§p. mu byla ukončena, Následně DK KKF JM a ObKF Divize E dne
11. 11,2015 vdŮstedku nedoplnění podkladŮ disciplinární řízeníproti p. Kamilu Bednářovi
zastavila.

Dne 12. 11. 2015 zahájila DK §F ČR na podnět p. Kamila Bednáře disciplinární řízení s p.
Lubomírem Rekem za uvádění nepravdivých údajŮ v podnětu k DK §F ČR a dne 25. 11. 2015
DK §F ČR vynesla rozhodnutí, pioti kteiému směřuje odvolání, které je předmětem tohoto
odvolacího řízení.
Odvolatel ve svém odvolání ze dne 3. 12. 2015 zejména zdŮraznil, že §e údajného
disciplinárnlho přestupku nemohl dopustit, protože podněl k zahájeni disciplinárního řízení,
kteni měl obsahovat nepodloženó podklady, nepodal jako soukromá osoba - člen §F ČR, ale
jako funkcionář kolektivního orgánu, který jej k podání podnětu k DK pověřil.

0K při svém rozhodování prostudovala veškerédostupné podklady týkajícíse této věci, a to
zeJména rozhodnutí DK ze dne 25. 11. 20].5, odvolání ze dne 3, 12. 2015 a také rozhodnutí
KKF JM a ObKF Divize E ze dne 11. 11. 2ů15 včetně řízení,které mu předcházelo a tyto
hodnotilá v návaznosti na platné řády a předpisy §F ČR.
Po provedeném řízení0K došla k závěru, že odvolání odvolatele je oprávněné, a to aejména
z toho dŮvodu. že DŘ neumožňuje trestat volené funkcionáře SF ČR za výkon jejich funkce (v

tomto PříPadě funkce předsedy Komise rozhodčícha delegátů xxn JM). Dále je třeba zdůraznit,
Že odvolatel ja&o Předseda výše uvedené komíse pouze výtonevar 1.oír,,oanuti
u.*otné komise,
tedY kolekt;vni|to orgánu,. jehož byl členem, což Lylo jednoznačně prot<ázán"
ze zasedánÍ.výŠeuvedené komise Č.5/2015 ze dne s. g. zors. odvolatel teoý"u.ir-,"*;;i;
ore názoru oK
Pouze formálně realizoval rozhodnutí tohoto kolektivního orgánu preoit p. Í<amita Bednáře
k řízeníPřed DK. Z tohoto dŮvodu není uloženítrestu odvolatili v sbuladu l prJpirv Šřtň ;
proto muselo být rozhodnutí DK jako nesprávné zrušeno.
Závěrem OK doporuČuje, aby DX do svých rozhodnutí uváděla ustanovení předpisů sF čR,
které měl provinilec svým jednénímporušit a také ustanovení oŘ (resp. sái"Úňiřu ir"riůj
Podle, kterého DK provinilci uložila trest, protože i tyto skutečnosti *or,ou *ii or* názoru ÓK
vliv na kvalitu a přesvědčivost rozhodnutí DK.

Na základě vŠechvýŠeuvedených okolností pokládá oK rozhodnutí DK za nesprávné a
odvolateÍi uloŽený tr9ť"za neoprjvněný. S ohled'em na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto rozhodnutíse již nelze odvolat.
V Praze dne 22, tedna 2016

W

ll.

KKF JM cítíPotřebu

k

danému rozhodnuti přijmout závěry, aby neponechala pana Reka
W KKF JM přijata op"tr*ni, kt";;r;*byla v souladu

v nejistotě, ŽelvŮČi němu byla ze strany
s předpisy §F ČR.

lll,

W

KKF JM vzala v Potaz, že rozhodnutí OK §F ČR,kte4ým bylo v celém rozsahu zru§eno
rozhodnutí DK §F ČR, iak to vyplývá z odůvodnění, nesměřuje do merita (podstaty) věci, nýbrž
se ok zabývala výhradně procesnístránkou věci, na základě nížrozhodnutí Dk sÉčR rrušilu,
kdYŽ konstatovala, Že pan Rek jakožto předseda KRD při KKF JM a obKF Divize E (dále jen

jednal nikoli z vlastního popudu, nýbrž na základě rozhodnutí KRD, kteréžto
v té dobé
Předsedal, a své rozhodnutí odŮvodnila tím, že nelze trestat volené íunkcionáře za výkon jejich
funkce,
"KRD")

lV.

YV KKF JM je názoru, Že přédseda a členovéKRD nejsou voleni, byt' je v odůvodněni oK §F
Čn (pátý odstavec bodu l. odŮvodnění) je takový pojem pouzit. Pojmy volený
a jmenovaný funkcionář používajísamy§tanovy §F čR
1viz čl, 13 bod 6. a čl. 15 bod 6.), tudiž

lze dovodit, Že se nejedná o pojmy identické. Rozdíl mezi pojmy,,člen voleného
orgánu,,(volený
funkcionář} a ,,Člen jmenovaného orgánu" (menovaný funkcionář) W KKF JM spatřuje
zejména
v tom, Že zatímco o volbě Člena orgánu rozhoduje valná hromada, jmenování
o
člena orgánu
rozhoduje orgán zvolený valnou hromadou (KF,
či jiný řídícíorgán), když toto platí
analogickY téŽ Pro odvolánÍ Člena orgánu, které ale není u člena voteného orgánu (voleného
funkcionáře) Přípustné, jak m, j. uvádí ustanovení čl, B bodu 4 Disciplinárniho
řaau sF čR.

W

Takové ,PPeciální ochrany" jiŽ z dikce téhoždisciplinárního řádu nepožívajíjmenovaní
funkcionáři.

V, Podstatou (meritem) věci se v tomto konkrétním případě rozumí podání KRD
k DK §F čR, která
toto následně Pro nepřísluŠnostpostoupila DK pň KKF JM a obKF Divize E, směřované proti
Panu Bednářovi, v němŽ bYl pan Bednář celou KRD nařčen ze znevažování dobrého jména
Íutsalu, kterého se mě} Údajně dopusiit dne 4, 9, 2015 tím, že se urážlivó vyjádřil
vůčičlenům
KRD v rámci semináře rozhoděích 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 tvruení, resp. tvrzení KRD v
podnětu uvedená doložil, což neuóinil údajně proto, že v rnezidobí byl z funkce předsedy KRD
při ObKF Divize E odvolán a funkci předsedy KRD při KKF JM dobrovolně ukončil abdikací.
k DK §F ČR na pana Reka za znevažování dobrého jména
futsalu, když nad panem Rekem DK při SF ČR následně vynesla nepodmíněný trest, proti
kterému §§ 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 KKF JM v§ak nemůže zůstat lhostejný vůčinepodloženémunařčení,kterého se ělenové
KRD, tedy pp, Rek, Kubíčeka Vomastek, bť v souvislosti s výkonem jmenovaných funkcí,
dopustili, a proto se merítem (podstatou) věci nadále zabýval na svém jednánídne 14. 3. 2016
a rozhodl, jak nížeuvedeno.

lX. Pánové Rek, Kubíčeka Vomastek se svým jednáním ve jmenovaných funkcích dopustíli
jakožto členové§F ČR nepodloženéhonařóení dalšího řlena $F ČRpana Bednáře, čímždte
názoru W KKF JM porušili ólánek 4 bod 2. písm. f. §tanov §vazu futsalu Českérepubliky a bod
č, 1 Etického kodexu SF ČR.

X. Jelíkožčlenové§F ČR, zejména funkcíonáři, rozhodčía delegáti musí splňovat
i

kromě
profil
pp.
au
Reka, Kubíóka a Vomastka lze s ohledem na jejieh
odbornosti určitý morální
chování ve výše popsaném případu důvodně pochybovat, že požadovanénaplňují, W KKF JM
proto v případě p, Reka setrvává na svém rozhodnutí o jeho vyřazení z listiny delegátů ve
smyslu usnesení W KKF JM per rollam č. lV/2015. V připadě p. Vomastka pak konstatuje, že
připadná opatř*ní vůčijeho osobě jsou v kompetenci těch odborných komisí či subkomisí, které
jej jakoáo rozhodčíhořídí,popř. těch volených orgánů. které jej do jím vykonávaných funkcí ve
futsalu jmenovaly.

V Brně dne 14. 3. 2016
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lng. Marek Blažek
předseda W KKF JM
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