
 

1            Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF. 

DISK 40/2012 

R O Z H O D N U T Í 

 

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu (dále DK ČAAF) rozhodla 

dne 21.9.2012 ve složení Jakub Harašta, Barbora Světlíková a Mária Slovíková, ve věci 

porušení Herního řádu ČAAF klubem Příbram Bobcats takto: 

Klub Příbram Bobcats se provinil v zápase Příbram Bobcats - Prague Panthers hraném 

dne 8.9.2012 proti ust. bodu 4.B.1 HŘ ČAAF tím, že nedodal statistiky zápasu.  

Za tento přestupek se klubu Příbram Bobcats, dle ust. bodu 5.C.1. DŘ ČAAF 

uděluje pokuta 10 000 Kč. 

Klubu Příbram Bobcats se dále ukládá povinnost uhradit správní poplatek za 

rozhodnutí DK ČAAF ve výši 200,- Kč, v souladu s ust. bodu 2.D. DŘ ČAAF, a to ve 

lhůtě 14 dnů od doručení rozhodnutí.
1
. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 13.9.2012 byla DK ČAAF doručena zpráva od sekretáře ČAAF Michala 

Rosívala, že nebyly v termínu daném HŘ odevzdány statistiky zápasu. Na základě této 

informace zahájila DK ČAAF řízení proti klubu Příbram Bobcats.  

Klub Příbram Bobcats se 18.9.2012 vyjádřil prostřednictvím Davida Dobiáše v tom 

smyslu, že neměl kvůli služební cestě možnost statistiky v termínu zpracovat. 

V HŘ je určena prodloužená lhůta pro odevzdání statistik a to jako 7 dní od původního 

limitu. DŘ dále rozlišuje výšku pokuty podle toho, zda by byly statistiky zápasu odevzdány 

v této prodloužené lhůtě nebo až po ní. Časový limit takto určený přesahoval limit pro vydání 

rozhodnutí DK ČAAF. Z tohoto důvodu DK ČAAF přistoupila 19.9.2012 k vydání 

předběžného rozhodnutí, ve kterém bylo klubu oznámeno jaké sankce mu za dle ust. bodu 

5.C.1. DŘ ČAAF hrozí a dále, že výše pokuty je závislá na době odevzdání statistik. 

Protože statistiky byly odevzdány 19.9.2012, tedy do prodloužené lhůty, rozhodla DK 

ČAAF o udělení pokuty dle ust. bodu 5.C.1. DŘ ČAAF, a to ve výšce 3 000 Kč, jak je 

uvedeno v ust. bodu  5.C.1. DŘ ČAAF. Klub byl o tomto rozhodnutí 20.9.2012 informován. 



 

1            Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF. 

Dne 20.9.2012 informoval DK ČAAF sekretář ČAAF Michal Rosíval o tom, že 

informace v nahraných statistikách neodpovídají odehranému zápasu.  

Na základě této informace se DK ČAAF rozhodla k revizi původního rozhodnutí a to 

tak, jak je uvedeno výše. 

DK ČAAF zvážila všechny okolnosti a dospěla k závěru, že klub Příbram Bobcats sice 

dodal statistiky zápasu v prodloužené lhůtě, ale ty byly natolik chybné, že nemohou být 

považovány za korektní statistiky. Informace v zápisu statistik jsou natolik rozdílné od 

informací ověřených jednak dle videa, ale také dle zápisu rozhodčích, že je nelze žádným 

způsobem využít pro celoroční statistiku. V pěti odevzdaných souborech se nenachází 

informace jakkoliv vypovídající o proběhlém zápase. 

Odevzdání statistik v takovém stavu, v jakém je nahrál klub Příbram Bobcats, je 

považováno pouze za pokus o vyhnutí se trestu ve výši tak, jak jej určuje ust. bodu 5.C.1. DŘ 

ČAAF při neodevzdání statistik. 

 DK ČAAF upozorňuje klub Příbram Bobcats, že statistiky jsou dány jako jedna 

z povinností klubů a o nutnosti jejich pořízení jsou všechny kluby řádně poučeny, tedy i 

členové klubu Příbram Bobcats měli zajistit odevzdání správných statistik v řádném termínu. 

V případě, že klub odevzdá nepoužitelné údaje, ztrácí statistiky pořízené ostatními kluby 

vypovídací hodnotu. 

 

 

 

 

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 souladu s bodem 4. DŘ ČAAF ve 

lhůtě 7 dnů od doručení rozhodnutí.  

 

V Brně dne 24.9.2012 

 

Mária Slovíková 

 


