
DISK 1/2012 

R O Z H O D N U T Í 
 

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla, dne 
6.4.2012, ve složení Martin Šindler, Jakub Harašta a Barbora Světlíková, ve věci 
porušení Disciplinárního řádu hrá čem klubu Pardubice Bucks Vlastimilem 
Procházkou  
 
t a k t o: 
 

Hráč Vlastimil Procházka se uznává vinným tím, že poté co mu byla schválena 
registrace do ČAAF si, ve svém profilu na internetových stránkách beta.caaf.cz, 
změnil portrétovou fotografii z původně schválené, na takovou fotografii, která 
nesplňuje povinné požadavky a svou povahou je způsobilá způsobit znevážení 
dobrého jména ČAAF. Svým jednáním porušil povinnost registračního procesu 
stanovenou předsednictvem ČAAF a tím naplnil znaky přestupku dle ust. bodu 5.B.6. 
DŘ ČAAF. 

Za tento p řestupek se hrá či Vlastimilu Procházkovi, dle ust. 
bodu 5.B.6. D Ř ČAAF, ukládá pen ěžitá pokuta ve výši 200,- K č. 

Hráči Vlastimilu Procházkovi se dále ukládá povinnost u hradit správní 
poplatek za rozhodnutí disciplinární komise ve výši  200,- Kč, v souladu s ust. 
bodu 2.D. D Ř ČAAF 1, a to ve lh ůtě 14 dnů od doru čení rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í: 

- Na základě podnětu podaného dne 26. 3. 2012 předsednictvem České asociace 
amerického fotbalovou bylo zahájeno disciplinární řízení. 

Předsednictvo v podnětu uvedlo, že na základě kontroly internetových stránek 
beta.caaf.cz bylo zjištěno, že došlo ke změně profilové fotografie hráče klubu 
Pardubice Bucks Vlastimila Procházky: „ Procházka byl schválen s normální fotkou, 
poté si ji změnil na stávající, která není v souladu s pokyny. Domníváme se, že 
aplikovat lze buď bod 5.B.6., nebo 5.B.5. (resp. tento bod dle zásady uvedené 
v 1.D.7.) Děkujeme.“ Dále předsednictvo k podnětu připojilo předmětnou fotografii na 
které je obličej hráče změněn do podoby „lebky“. 

 
K výše uvedeným skutečnostem Vlastimil Procházka uvedl: „Dobrý den, chtěl 

bych se touto cestou omluvit za své chování. Fotku už jsem změnil a snad bude 
vyhovovat vaším standardům. Jsem si vědom své chyby, která se už nebude 
opakovat a dohlédnu, aby se to neopakovalo u žádného dalšího člena Bucks. Ještě 
jednou se omlouvám, S pozdravem Procházka V.“ 

 
DK ve věci kontaktovala sekretáře ČAAF, aby uvedl, jakým způsobem probíhá 
registrační proces, jaké podmínky byly požadovány v registračním procesu pro 
profilové fotografie a zda je obsah stránky beta.caaf.cz přístupný veřejnosti. Sekretář 
k věci uvedl: „Proces schvalování probíhá následovně: 1) hráč si nahraje fotku 
společně s dalšími údaji. 2) fotku (a další údaje) zkontroluje klubový administrátor a 
přijme přihlášku. 3) fotku zkontroluje administrátor ČAAF a přijme přihlášku. Po kroku 
3 se hráč stává členem ČAAF. Požadované vlastnosti fotografie byly poslány na 
oficiální email Bucks 9. března. 



 Píše se tam: Fotografie musí být portrétová, s podobnými rysy jako fotografie do 
dokladů, pouze nemusí být tak moc ořezaná. Ideálně by měla být fotbalová, tedy v 
dresu nebo výstroji (bez helmy). Fakt, že si tento hráč do profilu nejprve nahrál 
odpovídající fotku a poté ji změnil, napovídá o tom, že jednoznačně věděl o tom, že 
by takováto fotka nebyla schválena a jednal tak v rozporu s pokyny, které byly klubu 
rozeslány. Co se týče (ne)veřejnosti stránky beta.caaf.cz, tak tato zatím ještě veřejná 
není, vědí o ní ale všechny kluby v ČAAF. V dohledné době dojde k převodu této 
verze na veřejné spuštění, kam se nahrají všechna data. V podstatě se tedy dá říci, 
že pro jakékoliv osoby, které jsou s americkým fotbalem spojené, se jedná o 
"veřejně" přístupnou stránku. Pro všechny ostatní se tato stránka včetně všech fotek 
stane veřejnou v horizontu několika dnů až týdnů. 

 DK ČAAF DK konstatuje, že zveřejněná fotka je způsobilá způsobit znevážení 
dobrého jména dle bodu 5.B.6. DŘ ČAAF. Vzhledem k tomu, že beta verze stránek 
ČAAF je přístupná prozatím členským klubům a hráčům byla přestupci uložena 
pokuta při spodní hranici stanovené sazby. V případě, že by došlo ke zpřístupnění 
webu veřejnosti by závažnost jednání a tím i trest byly podstatně vyšší a mohlo by 
dojít až ke zrušení registrace členství přestupce v ČAAF. Jednání přestupce bylo 
bezpochyby vědomé, neboť změnil svou portrétovou fotografii až po jejím schválení 
administrátorem ČAAF. Po výzvě DK přestupce předmětnou fotografii odstranil.  

 
P o u č e n í   o   o p r a v n é m   p r o s t ř e d k u: 

 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat v soulad u s bodem 4. D Ř 

ČAAF ve lh ůtě 7 dnů od doru čení rozhodnutí. 
 

 
V Příbrami, dne 6. 4. 2012 

 

Martin Šindler, v. r. 

 

 

 

                                                           
1 Pokutu i správní poplatek je přestupce povinen uhradit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí na účet ČAAF. 


