VOLEJBALOVÝ KLUB

Benátky nad Jizerou, z.s.

PRÁVO A SPORTOVNÍ ETIKA POD VYSOKOU SÍTÍ PROHRÁVAJÍ
Na pozadí vrcholících bojů o titul v extralize mužů i žen se rozhořívá další významný
boj, který se ovšem s vysokou pravděpodobností nerozhodne na palubovce,
ale až před soudem.
Českým volejbalem v posledních týdnech hýbe případ podivuhodných machinací
brněnského volejbalu. V závěrečné fázi extraligy a 1. ligy mužů provedl Martin Gerža, který
je ústřední postavou brněnského mužského volejbalu a současně vysoko postaveným
činovníkem Českého volejbalového svazu, pro mnohé překvapivý krok. Hlavní opory
extraligového týmu totiž přesunul do prvoligového družstva. Tento postup ze sportovního
hlediska postrádá smysl, má však své opodstatnění v obchodní rovině. Ve volejbalových
kruzích je totiž veřejným tajemstvím, že cílem je získat pro brněnský volejbal v baráži
druhou extraligovou licenci, již by bylo možné obratem prodat jinému oddílu, který již delší
dobu prahne po účasti v nejvyšší volejbalové soutěži.
Tento plán má však z pohledu volejbalového klubu Benátky nad Jizerou, jenž se má
s brněnským klubem v baráži utkat, zásadní trhlinu. Baráže o extraligu se totiž dle předpisů
volejbalového svazu nesmí účastnit klub osobně a majetkově propojený s klubem, který již
extraligu hraje.
Přesně to je případ brněnského volejbalu. Prvoligový i extraligový oddíl mají totiž dodnes
(více než týden po skončení 1. ligy) v obchodním rejstříku zapsány Martina Geržu jako
vrcholného statutárního zástupce, přičemž i na dalších postech figurují totožné osoby. Ani
tím však široké propojení zdaleka nekončí. Proto se benátečtí volejbalisté obrátili na Český
volejbalový svaz a očekávali, že start v baráži Brnu zakáže. K jejich překvapení ovšem
předseda svazu veřejně prohlásil, že legislativní komise svazu posoudila Brnem dodané
podklady, přičemž dospěla k závěru, že extraligové Brno a prvoligové Brno jsou dva
oddělené subjekty.
„Je to absurdní. Tým, s nímž máme bojovat o udržení v extralize, má téměř totožné
složení, je veden totožným koučem a hraje v totožných dresech a v totožné hale jako tým,
který jen těsně prohrál souboj o semifinále extraligy. Z hlediska svazu jde však o oddělené
subjekty“, uvádí rozhořčeně předseda VK Benátky nad Jizerou Vladimír Němeček.
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Volejbal Brno nebo Volejbal Brno? Dle ČVS dva zcela odlišné subjekty. Taky Vám to tak přijde? (zdroj:
Facebook Volejbalu Brno)

Z pohledu VK Benátky nad Jizerou tedy zůstává záhadou, na základě jakých podkladů
svaz ke svému stanovisku dospěl. Veřejně oba týmy vystupují jako družstva spadající
do jednoho klubu, čemuž ostatně odpovídá i jejich aktivita na sociálních sítích. Stejně tak
v obchodním rejstříku figurují stále stejné osoby. Jediná formální změna dle veřejně
dostupných zdrojů nastala v seznamu odpovědných osob přímo v evidenci volejbalového
svazu. Zde (až poté, co se Benátky obrátily na svaz) u prvoligového týmu Martina Geržu
nahradil Štěpán Říha. Asi nikoho už nepřekvapí, že i tato osoba figuruje ve strukturách
volejbalového svazu. Konkrétně je pracovníkem jeho sekretariátu.
Ve věci tak bohužel zůstává mnoho otazníků, přičemž je zřejmé, že kromě VK Benátky
nad Jizerou je poškozován celý český volejbal. Záležitost tak s ohledem na postoje svazu
nejspíše skončí u soudu. „Svaz dle mého názoru rezignoval na povinnost chránit
regulérnost soutěže a místo toho formalistickým až účelovým výkladem poskytuje prostor
k realizaci záměrů Brna“, uvádí právní zástupce Benátek Jakub Celerýn. „Je přitom
smutným paradoxem, že právě současný předseda při nástupu do funkce prohlašoval,
že jedním z hlavních cílů nového vedení bude pozvednout prestiž českého volejbalu. Místo
toho však svaz aprobuje jednání, které jeho reputaci v očích široké veřejnosti dramaticky
narušuje“, doplňuje Celerýn.
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