DISK 52/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu (dále jen „DK ČAAF“) rozhodla dne
06.11.2012 ve složení Barbora Světlíková, Jakub Harašta a Mária Slovíková, ve věci porušení
Herního řádu ČAAF a Nařízení Rady 3/2012, o pořizování statistik ze zápasů, klubem
Pardubice Bucks
takto:
Klub Pardubice Bucks se provinil v zápasech Bucks – Panthers a Bucks - Lions odehraných
30.9.2012 a 7.10.2012 proti ust. 4.B.1. HŘ a ust. 3. Nařízení Rady 3/2012 tím, že nedodal zápasové
statistiky.
Za tento přestupek se klubu Pardubice Bucks, dle ust. 5.C.1. DŘ ČAAF, ukládá peněžitá
pokuta ve výši 15.000,- Kč.
Klubu Pardubice Bucks 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 4.10.2012, respektive 12.10.2012 byla Sekretářem ČAAF informována DK ČAAF o tom,
že dosud nebyly dodány statistiky z uvedených zápasů. Na základě výše uvedeného začala DK
ČAAF shromažďovat podklady pro případné zahájení disciplinárního řízení, k čemuž nakonec
došlo 19.10.2012. Po sérii telefonických rozhovorů a prostřednictvím emailové komunikace si DK
ČAAF postupně vytvářela obraz o celé situaci. Jelikož se jedná o poměrně složitou záležitost,
rozhodovala DK ČAAF v prodloužených lhůtách tak, aby co nejpřesněji zjistila skutkový stav věci.
Z proběhlého šetření vyplynulo, že přestože byl na obou utkáních přítomen týmový statistik a
statistické údaje v průběhu zápasů zapisoval, nebyly statistiky vytvořeny. Naopak zástupce klubu
Libor Coufal byl statistikem několikráte informován a ujišťován, že statistiky v určených lhůtách
zpracuje a zašle tak, jak se je v souladu s asociačními předpisy vyžadováno. K tomuto však nikdy
nedošlo. O důsledcích pozdního zaslání či nedodání statistik byl L. Coufalem informován již
v průběhu letošní juniorské sezóny.
Po informování ze strany ČAAF se L. Coufal pokoušel statistika několikráte kontaktovat, ale
po několik dní bezúspěšně. Nakonec se mu podařilo dovolat se a znovu se přeptat na situaci (kdy
1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF, v případě klubů bude stržen ze soutěžní kauce.

byl opět ujištěn, že statistiky existují a byly odeslány), současně jej znovu informoval o důsledcích
nedodání statistik a doporučil jejich odeslání v co nejkratším termínu. Dále též, již poněkolikáté,
kontaktoval ČAAF (jak Sekretáře, tak DK) a sdělil informace, kterých se mu od statistika dostalo.
Avšak statistik dokonce neváhal kontaktovat ČAAF s tím, že statistiky zpracoval a odeslal
v požadovaných termínech a neví, jak si má vysvětlit, že na info@caaf.cz nikdy nedošly. Proto byl
vyzván, aby doložil odeslané emaily, které by podpořily jeho tvrzení. V telefonickém rozhovoru
z 22.10.2012 jsem byla statistikem ujišťována o tom, že zápasové statistiky opravdu vytvořil a
odeslal, byť s určitým zpožděním. Znovu jsem mu zopakovala to, co mu bylo doporučeno
prostřednictvím L. Coufala s tím, aby ihned kontaktoval Sekretáře, problém „poslání“ statistik
s ním zkonzultoval a domluvil se na nejefektivnějším řešení. Pokud je DK ČAAF známo, k ničemu
takovému nedošlo.
Současně jsem kontaktovala L. Coufala s tím, že z toho jak probíhá komunikace s jeho
statistikem nabývá DK ČAAF dojmu, že statistiky pravděpodobně vůbec nevytvořil, natož aby je
odeslal. L. Coufal konstatoval, že ač ho to mrzí a sám byl několikráte ujišťován o tom, že
zpracované a odeslané jsou, kloní se ke stejnému názoru. Další postup spočíval ve výčtu možností
potrestání, nutnosti kontaktovat Sekretáře a požádat o zpracování statistik prostřednictvím ČAAF
(na náklady Pardubice Bucks) tak, aby byly dodány co nejdříve a byly klubům k dispozici. L.
Coufal převzal plnou odpovědnost za nedodání statistik, neboť dle jeho tvrzení měl důsledněji
kontrolovat plnění jím zadaných povinností členy jeho realizačního týmu a nespoléhat se na tvrzení
jednotlivců, přestože se domníval, že vybral schopného a pečlivého statistika, prověřeného při
ČLAF 2012.
Jelikož celá kauza je poměrně složitá a ojedinělá, a DK ČAAF má za to, že se jedná o selhání
nikoli klubu, ale jednotlivce - statistika (na což v případě rozhodování v této věci nebere HŘ ani DŘ
zřetel), a to v tom nejhorším možném případě, kdy záměrně poškodil nejen svůj domovský klub, ale
v podstatě i všechny členy ČAAF (lhaním o zpracování statistik, snaha přesvědčit ČAAF, že
statistiky byly vytvořeny a odeslány, záměrné prodlužování a „mlžení“ kolem celé kauzy), udělila
klubu pokutu tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Současně bude na nejbližším zasedání Parlamentu ČAAF podán DK ČAAF návrh na
zapracování osobní odpovědnosti členů a činovníků ČAAF podílejících se na chodu klubu či
průběhu zápasu (podobně jako je tomu u koordinátora zápasu,...).
V neposlední řadě vyjadřuje DK ČAAF své znechucení nad chováním člena klubu Pardubice
Bucks – statistika - a apeluje na něj (neboť toto nemůže nařídit), aby se alespoň částečně podílel na
úhradě udělené pokuty, neboť za její udělení je zodpovědný svým jednáním, jímž se s největší
pravděpodobností zasloužil o zkrachování svého klubu.

Poučení o

opravném

prostředku:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s bodem 4. DŘ ČAAF ve lhůtě
7 dnů od doručení rozhodnutí.
V Praze dne 06.11. 2012
Barbora Světlíková

