Metodický pokyn legislativně právního oddělení FAČR č. 1/2015
Zahájení disciplinárního řízení (§ 89 Disciplinárního řádu)

Koncepce nového disciplinárního řádu je postavena na myšlence, že od samotného počátku
by mělo být jasné, o jakém jednání se řízení vede – proto je zásadní vymezení skutku (nikoliv
právní hodnocení).
a) Zahájení řízení o disciplinárních přečinech uvedených v zápise o utkání
Jedná se z hlediska vymezení předmětu řízení o zvláštní situaci, neboť skutek byl popsán
v zápise o utkání rozhodčím jakožto oprávněnou osobou a dále potvrzen (ve smyslu vzetí na
vědomí) vedoucím družstva ve smyslu ust. § 62 odst. 2 Soutěžního řádu. Byť zprostředkovaně, je
tedy podezřelý vyrozuměn o tom, že se popsané jednání bude projednávat v disciplinárním řízení.
I za této situace se je zapotřebí učinit úkon spočívající v uveřejnění vyrozumění o zahájení
disciplinárního řízení (§ 89 odst. 2 písm. a) DŘ), které obsahuje toliko označení hráče a označení
utkání a zápisu, z nějž bylo jednání popsáno. V současné době je nezbytné, aby tato vyrozumění
byla vytvořena „ručně“ a zveřejněna disciplinární komisí na Úřední desce, do budoucna se
předpokládá automatické zpracování v informačním systému.
Vyrozumění ve smyslu § 89 odst. 2 písm. a) DŘ může být i hromadné, tedy může být
v jednom dokumentu uvedeno i více hráčů, vůči nimž se disciplinární řízení zahajuje.
Identifikace podezřelých postačí prostřednictvím ID jakožto jednoznačného identifikátoru
člena FAČR, utkání se označuje číslem. Pokud by připadal v úvahu postup podle § 20 odst. 11
DŘ, potom by mělo být vedle podezřelého uvedeno i ID klubu.
b) Zahájení ostatních řízení o disciplinárních přečinech
Zde je ovšem situace výrazně odlišná – v samotném vyrozumění o zahájení disciplinárního
řízení musí být výslovně vymezen skutek, pro nějž bude řízení vedeno, neboť s ním musí být
podezřelý seznámen. Podezřelí se identifikují jménem, příjmením a ID, popř. názvem klubu a ID.
1. Vyrozumění podle § 89 odst. 2 písm. b) DŘ – s ohledem na důraz na ochranu práv účastníků
řízení se však na úřední desce doručuje pouze vyrozumění (identifikace podezřelých
prostřednictvím ID) o tom, že je listina podle § 89 odst. 2 písm. b) DŘ je doručována
prostřednictvím disciplinárního orgánu. V současné době bude doručováno písemné
vyhotovení do rukou podezřelého, v budoucnosti se uvažuje jednak o kvalifikovaném
doručení do členem FAČR určené mailové schránky, příp. rozdělení Úřední desky na část
volně přístupnou a dále na část, kde by byly některé dokumenty týkající se jednotlivých
členů přístupné pouze po přihlášení.
2. Vyrozumění podle § 89 odst. 2 písm. c) DŘ – fakticky jednodušší varianta než v případě
uvedeném pod bodem 1, neboť využívá osobní přítomnosti nejčastěji na zasedání
disciplinárního orgánu, kdy se nic na Úřední desce nezveřejňuje a podezřelému se osobně
doručí vyrozumění, v němž je opět popsán skutek, pro nějž bude řízení vedeno.

