
Vyjádření KM ŠSČR k odvolání podaném VV ŠSZK a ŠO TJ Sokol Postoupky 

KM ŠSČR navrhuje zamítnout odvolání VV ŠSZK a zamítnout odvolání ŠO TJ Sokol Postoupky 
podanými dne 21. 7. 2020 proti usnesení KM ŠSČR ohledně nepřijetí družstva Sokol Postoupky 
do 1. ligy mládeže.  

Protože obě námitky napadají stejné rozhodnutí vydává k oběma odvoláním stejné 
odůvodnění: 

Dle článku 6.1 Soutěžního řádu je jeho výkladem oprávněna STK ŠSČR. Dle výkladu STK není 
možné postoupit z nedohrané soutěže hrané systémem každý s každým, pokud již o 
postupujícím není rozhodnuto v době ukončení této soutěže.  

Tímto výkladem se řídila i KM ŠSČR a rozhodla, že z nedohrané soutěže Krajský přebor starších 
žáků 2019/2020 Zlínského kraje nemá vítěz právo postupu. A to z důvodu, že v případě 
dohrávání soutěže tým Sokol Postoupky mohl být předstižen jak týmem ŠK Zlín-Malenovice B 
tak i týmem ŠK Staré Město B. 

KM ŠSČR, stejně jako STK ŠSČR, staví své rozhodnutí, že z nedohrané soutěže není právo 
postupu, na výkladu Soutěžního řádu, především následujících bodů:  

3.3.1 Každý oddíl má právo přihlásit své družstvo do soutěže, do níž se dotyčný oddíl 
kvalifikoval výsledky svých družstev v minulém ročníku, nebo byl ŘO zařazen.  

3.4.5 V průběhu soutěžního ročníku nelze provádět žádné změny systému a organizace, které 
by mohly ovlivnit průběh soutěží či statut jejich účastníků. Jakákoli zásadní změna v 
organizaci soutěže (např. změna počtu startujících družstev v dané skupině) musí být 
vyhlášena nejpozději do začátku soutěžního ročníku, na který má tato změna přímý dopad. 

KM ŠSČR se zabývala možností, že by umožnila nejlepšímu družstvu z nedohraného KP starších 
žáků 2019/2020 Zlínského kraje postup do 1. ligy mládeže. Taková změna by byla v souladu 
s většinovým názorem prezentovaným kraji na vzájemné schůzce dne 30. května 2020. 
Nicméně nakonec KM ŠSČR dospěla k názoru, že takové řešení by odporovalo současné 
legislativě ŠSČR. 

KM ŠSČR dále konstatuje, že soutěže hrané systémem každý s každým není možné srovnávat 
se soutěžemi hranými švýcarským systémem. 
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