Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Náměstí Sv. Čecha 10, 702 00 Ostrava

Zápis z jednání Odvolací a revizní komise
Moravskoslezského krajského fotbalového svazu
Místo: sídlo MS KFS Náměstí Svatopluka Čecha 10, Ostrava
Den a doba jednání: 15.12.2020, 16,00 hod.
Přítomni: JUDr. Radim Miketa – předseda
Ing. Jan Čarnoký – místopředseda
JUDr. Petr Huml – člen
JUDr. Jiří Rak – člen
Ing. Aleš Coufal – člen
Ing. Vladimír Janoško - sekretář MSKFS
Za FK Slavia Opava z.s. přítomen předseda klubu Petr Čelůstka
Za DK MS KFS Svatopluk Pešat
Předseda ORK MS KFS zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že budou
projednávána odvolání FK Slavia Opava proti rozhodnutí DK MS KFS sp.zn: DR
2020256773 a DR 2020256774.
Předseda ORK MS KFS konstatoval, že podání odvolání proti oběma rozhodnutím
bylo učiněno a doručeno řádně a včas, poplatek za odvolání byl uhrazen.
Předseda ORK MS KFS konstatoval stav věci a požádal o přednes odvolací
argumentace a případné návrhy důkazů.
Zástupce odvolatele Petr Čelůstka uvedl, že má za to, že učinil vše, co na klubu bylo
možné požadovat. Telefonicky se kontaktoval s FA ČR odborem mezinárodních přestupů
paní Vyštejnovou, která mu měla sdělit, že registrace hráče v tomto případě je možná. O tom,
že takovýto rozhovor proběhl dle názoru Petra Čelůstky svědčí e-mailová komunikace mezi
ním a paní Vyštejnovou, která byla založena k důkazu.
Odvolatel dále navrhl k provedení důkazů e-mail matky hráče Erica Kerage paní
Andrey Kerage ze dne 7.9.2020, který má svědčit o absenci jakéhokoliv zavinění ze strany
klubu. I tento e-mail byl k důkazu proveden.
Odvolatel ve svém podání nepožádal o vyhotovení odůvodnění rozhodnutí DK ve
smyslu ustanovení § 101 písm. a) Disciplinárního řádu.
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Jednání se účastnil předseda disciplinární komise Svatopluk Pešat, který konstatoval, že za
daného stavu na účast hráče v utkáních nelze pohlížet jinak než na neoprávněný start a
disciplinární komisi nezbylo než rozhodnout o kontumaci utkání.
Poté bylo uděleno slovo odvolateli k formulaci jeho závěrečného návrhu, který
opětovně uvedl, že dle jeho názoru klub učinil vše, co na něm bylo možné požadovat a
z tohoto důvodu navrhuje napadená rozhodnutí zrušit.
Poté bylo jednání přerušeno a po poradě členů ORK bez přítomnosti třetích osob bylo
vyhlášeno rozhodnutí tak, že se odvolání proti rozhodnutí DR 2020256773 a DR 202056774
zamítají. Uvedené rozhodnutí bylo stručně odůvodněno.
Předseda ORK MS KFS vyzval přítomné členy ORK MS KFS k návrhům doplnění či
k námětům na projednání a vzhledem k tomu, že takových nebylo, jednání v 17,00 hod.
ukončil.
V Ostravě dne 15.12.2020

JUDr. Radim Miketa
Předseda ORK MS KFS
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