DISK 15/2012
ROZHODUTÍ

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 6. 6. 2012 ve složení
Jakub Harašta a Barbora Světlíková, ve věci porušení ařízení Rady ČAAF 2/2012 klubem
Pilsen Patriots
takto:
Klub Pilsen Patriots se provinil po zápase Patriots-Alligators hraném 15. 4. 2012 proti
Nařízení Rady ČAAF 2/2012 tím, že náležitým způsobem neumístil audiovizuální záznam ze
zápasu na server ČAAF.
Za tento přestupek se klubu Pilsen Patriots, dle ust. bodu 5.C.1 DŘ ČAAF, ukládá
peněžitá pokuta ve výši 300,- Kč.
Klubu Pilsen Patriots se dále ukládá povinnost uhradit správní poplatek za rozhodnutí
Disciplinární komise 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 30.5.2012 byla Disciplinární komise upozorněna, že na serveru ČAAF se stále nenachází
záznam z utkání Patriots-Alligators, hraného 15.4.2012. Na základě tohoto upozornění bylo
zahájeno dne 1.6.2012 zahájeno disciplinární řízení. Disciplinární komise dala klubu lhůta k
vyjádření do půlnoci ze dne 3.6. na 4.6.2012. Za klub se ve lhůtě vyjádřil dvakrát dne 2.6.2012
předseda klubu Tomáš Sedláček. V prvním vyjádření deklaroval své přesvědčení, že záznam je na
server nahrán. Ve druhém vyjádření pak připustil, že po jím provedené kontrole bylo zjištěno, že
záznam na serveru sice je, nicméně ve složce 04-STE-BOB. Také konstatoval své přesvědčení, že k
situaci došlo omylem.

Disciplinární komise konstatuje, že dle Nařízení Rady ČAAF 2/2012 je třeba umisťovat
audiovizuální záznamy do předem připravených složek. Ke splnění podmínek stanovených
Nařízením Rady ČAAF 2/2012 tedy nestačí záznam na server „pouze“ umístit, ale umístit učitým
logickým způsobem tak, aby záznam mohl sloužit svému účelu. V tomto bodě nedošlo k naplnění
všech podmínek a nahrání záznamu do nesprávné složky je tedy důvodem k udělení trestu.
Disciplinární komise se přiklonila k názoru, že se jednalo o chybu a nikoli o úmysl a proto
přistoupila k potrestání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, tedy v sazbě mírnější.

1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF.

Poučení o

opravném prostředku:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s bodem 4. DŘ ČAAF ve lhůtě
7 dnů od doručení rozhodnutí.

Ve Vilniusu dne 6. 6. 2012
Jakub Harašta

