DISK 1/2013
ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 13. 3. 2013 ve složení
Barbora Světlíková, Jakub Harašta a Jakub Vlček ve věci nesoučinnosti Prague Black Panthers
při dodání loga
takto:
Prague Black Panthers se provinili proti ustanovení 5.B.5 DŘ ČAAF. Za tento přestupek
se jim ukládá pokuta 1.200,- Kč.
Prague Black Panthers 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.

Odůvodnění:
Dne 7. 3. 2013 byl Disciplinární komisi doručen podnět k zahájení disciplinárního řízení
s Prague Black Panthers. Důvodem bylo opakované nereagování na žádost o dodání loga.
Disciplinární řízení bylo zahájeno dne 8. 3. 2013 se lhůtou k vyjádření do 11. 3. 2013 do 22:00.
Dle vyjádření Prague Black Panthers, za které se vyjádřil Pavel Poříz, došlo ke zpoždění loga
z důvodu jednání se sponzorem a v důsledku pak z důvodu případných možných změn loga. Logo
pak bylo dodáno 8. 3. 2013 a Pavel Poříz navrhl věc řešit napomenutím.
Dle zjištění DK byl původní termín dodání loga stanoven na první polovinu měsíce února (dle
vyjádření ČAAF „zhruba 6. února.“)
DK přistoupila k trestu tak, jak je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí po zvážení názorů
všech tří členů DK na nastalou situaci. DK si je vědoma tíživé finanční situace mnoha českých
klubů a reflektuje jejich snahy zajistit si sponzoring. Nicméně dodržování náležitostí přihlášky,
mezi které patří i logo, je zásadním aspektem fungování týmu v dané sezoně. V nesoučinnosti při
dodání loga, ať už z jakýchkoli důvodů, spatřuje jednání, které není možné řešit pouze
napomenutím.
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 Brně dne 13. 3. 2013
Jakub Harašta

