Zápis 40

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Odvolací a revizní komise
Na Střelnici 39, P.O.BOX 79, 779 11 Olomouc 9

Zápis č. 40/2016
ze schůze ORK OKFS v Olomouci, konané dne 15.11.2016
Přítomni:
Hosté:

Faltýnek Vlastimil, Mgr. Hula Vladimír, Ing. Rulíšek Vladislav, Ing.Sklenář Josef,
Staněk František, Svozil Jiří,
Pavel Peřina – sekretář svazu, Mgr.Radek Seidl – předseda KRaD, Ing.Luděk Žák

Program:
1. Projednávání odvolání Ing.Luďka Žáka, ID 5407019, ze dne 26.10.2016, proti rozhodnutí Komise
rozhodčích a delegátů (KRaD) Olomouckého krajského fotbalového svazu (OKFS), č.j. 032/16-17 ze
dne 14.10.2016, konkrétně proti výši uložené pokuty.
a) Členové ORK dostali všechny potřebné materiály v předstihu el.poštou
b) Byla vyslechnuta informace Mgr.Radka Seidla jak postupovala KRaD při řešení případu. Při
stanovení trestu –pokuty 1.000,-Kč- bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že šlo o druhé pochybení
v krátké době DS Ing.Luďkem Žákem.
c) Poté byl do zasedací místnosti pozván odvolávající se Ing.Žák. Ten ve svém vystoupení uznal své
pochybení, správnost klasifikace svého přestupku KRaD a znova argumentoval, že jeho trest je
neúměrný trestu vynesenému rozhodčímu ve stejné kauze. Srovnával výši své odměny za zápas
s výší svého trestu a výši odměny za řízení zápasu R a vyneseným trestem pro rozhodčího. Na naše
námitky, že jde o dva různé případy a že je nemůže srovnávat odpověděl, že je srovnávat musí.
Následovaly dotazy členů ORK na odvolávajícího.
d) Poté byl Ing.Žák vyzván aby chvíli počkal na chodbě.
e) Po vyčerpávající diskuzi bylo konstatováno, že KRaD postupovala v souladu s Řádem rozhodčích a
delegátů a Rozpisem MS OKFS na SR 2016-2017. Rozhodnutí ORK ve věci odvolání Ing.Luďka
Žáka: Odvolání se nevyhovuje a potvrzuje se trest vynesený v I. Instanci.
f) Výsledek hlasování: všichni pro přijetí rozhodnutí ORK, proti nikdo
g) Byl pozván Ing. Žák a rozhodnutí mu bylo sděleno.
2. Aktiv předsedů ORK který svolala RKK FAČR 11.11.2016 v Praze
Kontrola správnosti vyúčtování dotací FAČR na KFS
– zúčastnil se předseda ORK Mgr.Vladimír Hula, který také kontrolu vyúčtování provede
3. Různé:

a) Členům ORK byly rozdány pozvánky na slavnostní večer 25.11. v prostorách BEA centra
b) Tradiční aktiv VV a všech komisí proběhne ve čtvrtek 8.12.2016 do 16ti hodin v učebně
na KFS. Účast všech členů komise je žádoucí.

V Olomouci 18.11.2016
Zapsal
Mgr.Vladimír Hula, předseda RK
Příští schůze se koná 10. ledna 2017 ve 14 hodin v sídle OKFS

