DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§1
Základní ustanovení
1. Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“), jakožto představitel českého fotbalu,
je oprávněna prostřednictvím svých disciplinárních orgánů rozhodovat o porušení vnitřních
předpisů schválených jejími příslušnými orgány, jakož i rozhodovat o druhu a výši trestu
za takové porušení; částečně tímto rozhodováním pověřuje též některé orgány svých
pobočných spolků s tím, že kromě toho převedla Rámcovou smlouvou ve smyslu článku 4
odst. 5 svých Stanov na Ligovou fotbalovou asociaci některá svá práva a povinnosti týkající
se organizace, řízení a zabezpečení fotbalových soutěží na úrovni I. a II. ligy mužů, jakož i
juniorské ligy v České republice (dále „Celostátní ligové soutěže“), a v této souvislosti
v článku 17 odst. 6 písm. b) a zejména článku 30 svých Stanov umožnila, aby rozhodovala
v disciplinárním řízení v souladu se Stanovami a tímto Disciplinárním řádem FAČR (dále
„tento řád“ nebo „Disciplinární řád“) disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, a to
o disciplinárních přečinech spáchaných při utkáních Celostátních ligových soutěží nebo
v bezprostřední souvislosti s nimi členskými kluby, hráči, trenéry, vedoucími družstev,
statutárními orgány a administrátory členských klubů, jakož i lékaři, jinými zdravotníky,
maséry a pořadateli členských klubů.
2. FAČR vede své členy, ale i další osoby, které svým právním jednáním působí na fotbalové
prostředí, k tomu, aby v tomto prostředí dodržovaly právní řád České republiky a předpisy
FAČR, jakož i Antidopingové předpisy FIFA a Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve
sportu v České republice, kterou vydává Antidopingový výbor České republiky (dále
„Směrnice“).
3. Disciplinární řád upravuje zejména skutkové podstaty disciplinárních přečinů, druhy
disciplinárních trestů, jakož i postup disciplinárních orgánů v disciplinárním řízení.
§2
Výklad některých pojmů
1. Pro účely tohoto řádu se následujícími pojmy rozumí:
a) administrátor členského klubu – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami
registrována jako člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi administrátora
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)
n)

členského klubu a která je pověřená členským klubem, aby jeho jménem a v rozsahu
svého pověření uskutečňovala právní jednání v rámci elektronického informačního
systému buď jako hlavní administrátor, který je oprávněn uskutečňovat veškerá
právní jednání, jakož i pověřovat ostatní administrátory, anebo pověřený
administrátor, který je oprávněn právní jednání pouze v rozsahu pověření uděleného
prostřednictvím hlavního administrátora;
člen FAČR – fyzická nebo právnická osoba, která je na základě právního jednání
v souladu se Stanovami zaregistrována jako člen FAČR;
člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi – člen FAČR, který je v souladu
se Stanovami zaregistrován jako hráč, trenér, rozhodčí, delegát, administrátor
členského klubu, lékař nebo jiný zdravotník členského klubu, masér členského
klubu, hráč reprezentace ČR, člen realizačního týmu reprezentace ČR nebo členský
klub;
člen orgánu FAČR – člen voleného orgánu FAČR podle článku 17 odst. 2 Stanov,
člen dalšího orgánu FAČR podle článku 17 odst. 3 Stanov, člen orgánu, který se za
orgán FAČR považuje podle článku 17 odst. 5 Stanov, a člen orgánu Ligové
fotbalové asociace podle článku 17 odst. 6 Stanov ve vazbě na výkon působnosti při
organizaci, řízení a zabezpečení Celostátních ligových soutěží podle Stanov;
delegovaná osoba – rozhodčí, delegát, nebo jiná osoba řídícím orgánem soutěže
nebo jiným příslušným orgánem FAČR pověřená určitou činností na konkrétní
utkání;
divák – fyzická osoba, která, bez ohledu na to, zda je či není členem FAČR, se
nachází na stadionu v době konání utkání, avšak neplní při tom žádnou funkci člena
FAČR se zvláštními právy a povinnostmi;
disciplinární orgán – takový orgán FAČR nebo orgán jejího pobočného spolku
anebo Ligové fotbalové asociace, který je oprávněn v souladu se Stanovami a
Disciplinárním řádem projednávat disciplinární přečiny a rozhodovat o nich
v disciplinárním řízení;
disciplinární přečin – takové jednání, které Stanovy, Disciplinární řád nebo jiný
předpis, na nějž Disciplinární řád výslovně odkazuje, označuje jako disciplinární
přečin a které vykazuje znaky uvedené alespoň v některém z těchto předpisů;
funkcionář klubu – člen statutárního orgánu klubu a další osoby pověřené
zastupováním klubu;
hráč – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen FAČR
se zvláštními právy a povinnostmi hráče a která je uvedena jako hráč nebo náhradník
v zápisu o utkání;
elektronický informační systém – soubor dat, technologických prostředků a
metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování informací, jakož i
kopií některých dokumentů pro potřeby FAČR, jejích pobočných spolků a jejích
členů;
klub – právnická osoba, která je v souladu se Stanovami zaregistrována jako člen
FAČR se zvláštními právy a povinnostmi členského klubu;
podezřelý – člen FAČR, se kterým bylo zahájeno disciplinární řízení před
disciplinárním orgánem;
potrestaný – člen FAČR, kterému byl uložen disciplinárním orgánem pravomocný
disciplinární trest;
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o) Portál – internetový portál FAČR který tvoří součást elektronického informačního
systému a jehož prostřednictvím FAČR komunikuje se svými pobočnými spolky,
jakož i se svými členy, na němž v souladu se Stanovami a dalšími předpisy FAČR
uveřejňuje zejména důležité informace, které se týkají FAČR, jejích pobočných
spolků a jejích členů, a pod který spadají zejména subdomény „is.fotbal.cz“ a
„clenstvi.fotbal.cz“;
p) realizační tým – administrátor, trenér, asistent trenéra, lékař nebo jiný zdravotník,
masér, vedoucí družstva, hlavní pořadatel klubu nebo jiná osoba, která je uvedena
v zápisu o utkání;
q) stadion – fotbalové hřiště, tribuny, technické zázemí, jakož i pozemek podle
příslušné katastrální mapy, na které jsou jednotlivé části stadionu zakresleny;
r) Stanovy – základní vnitřní předpis FAČR schválený její Valnou hromadou, včetně
případných změn a doplňků;
s) soutěžní řád – Soutěžní řád a Soutěžní řád mládeže a žen;
t) trest – sankce uložená za disciplinární přečin podle Disciplinárního řádu;
u) Úřední deska – součást Portálu, jejímž prostřednictvím je FAČR oprávněna
doručovat svým členům rozhodnutí svých orgánů a jiná oznámení;
v) utkání – fotbalové utkání organizované FAČR, jejím pobočným spolkem, Ligovou
fotbalovou asociací, popřípadě též UEFA a FIFA.
2. Pokud tento řád užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takovýto
pojem v souladu se Stanovami a ostatními předpisy FAČR, právními předpisy České
republiky, případně s jeho obvyklým významem.
§3
Časová působnost
1. Trestnost činu se posuzuje podle Disciplinárního řádu účinného v době, kdy k tomuto činu
došlo.
2. Podle Disciplinárního řádu účinného později než v době, kdy k činu došlo, se trestnost
tohoto činu posuzuje, pokud je to pro pachatele příznivější.
3. K činu dochází v době, kdy pachatel konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat
anebo kdy vznikl stav, za který je osoba odpovědná; není rozhodující, kdy následek nastane
nebo kdy měl nastat.
4. Pachateli lze uložit pouze takové tresty, které dovoluje uložit Disciplinární řád účinný
v době, kdy se o trestu rozhoduje.
§4
Územní působnost
1. Podle Disciplinárního řádu se posuzuje trestnost činu, k němuž došlo na území České
republiky.
2. Za čin, k němuž došlo na území České republiky, se považuje též takový čin, jehož
následek:
a) nastal nebo měl nastat zcela nebo zčásti v cizině, pokud k jednání došlo alespoň
zčásti na území České republiky,
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b) nastal nebo měl nastat zcela nebo zčásti v České republice, i když k jednání došlo v
cizině.
3. Podle disciplinárního řádu se posuzuje i trestnost činu, který byl spáchán mimo území České
republiky, pokud byl jednáním porušen zájem chráněný Disciplinárním řádem.
§5
Osobní působnost
1. Podle Disciplinárního řádu se posuzuje takový disciplinární přečin, který byl spáchán
členem FAČR nebo osobou, za jejíž jednání člen FAČR odpovídá podle Disciplinárního
řádu.
2. Za disciplinární přečin funkcionáře klubu, člena realizačního týmu, člena klubu, hráče
klubu, oddílového rozhodčího a diváka odpovídá pachatel disciplinárního přečinu, a pokud
tak stanoví tento řád, i tento klub.
3. Naplní-li tentýž čin znaky skutkové podstaty disciplinárního přečinu a zároveň takové
porušení vnitřní normy klubu, jehož postih je v kompetenci klubového orgánu podle stanov
či jiných vnitřních předpisů tohoto klubu, nebrání potrestání tohoto jednání podle stanov či
jiných vnitřních předpisů klubu jeho projednání a potrestání podle Disciplinárního řádu.
4. Členové FAČR nesou disciplinární odpovědnost za své jednání i mimo utkání, k nimž jsou
nominováni či delegováni, a mohou být postiženi podle Disciplinárního řádu i tehdy, jestliže
se dopustili disciplinárního přečinu jako diváci, případně jako další osoby na hře
nezúčastněné, za podmínky, že se přečinu dopustili v souvislosti s utkáními řízenými
FAČR, jejím pobočným spolkem, Ligovou fotbalovou asociací, UEFA nebo FIFA.
§6
Věcná působnost
1. Disciplinární řád se vztahuje na disciplinární přečiny, k nimž dojde:
a) v soutěžích organizovaných FAČR, jejím pobočným spolkem, Ligovou fotbalovou
asociací, UEFA nebo FIFA nebo
b) v souvislosti s těmito soutěžemi nebo
c) v přátelských a turnajových utkáních, včetně mezinárodních turnajů.
2. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v míře, v jaké to vylučuje předpis UEFA nebo FIFA.

HLAVA II
DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST
§7
Disciplinární přečin
1. Disciplinární přečin je spáchán, dojde-li k porušení povinnosti stanovené:
a) Stanovami;
b) pravidly fotbalu;
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c) dalšími předpisy FAČR;
d) řády a předpisy UEFA a FIFA;
e) rozhodnutím orgánu FAČR;
f) rozhodnutím orgánu UEFA, FIFA;
g) rozhodnutím Rozhodčího soudu pro sport (dále „CAS“);
h) Směrnicí,
a pokud tak stanoví tento řád.
2. Závažný disciplinární přečin je takový disciplinární přečin, za který tento řád stanoví trest
vyloučení z FAČR a u klubů též disciplinární přečiny, za které lze uložit trest odebrání
soutěžních bodů.
3. Jednání, které směřuje k dokonání disciplinárního přečinu a jehož se člen FAČR dopustil v
úmyslu disciplinární přečin spáchat, je pokusem disciplinárního přečinu, jestliže k dokonání
disciplinárního přečinu nedošlo; pokus disciplinárního přečinu je trestný podle trestní sazby
stanovené na dokonaný disciplinární přečin.
§8
Zavinění
1. K disciplinární odpovědnosti za disciplinární přečin postačí zavinění z nedbalosti,
nestanoví-li tento řád výslovně, že je nezbytné úmyslné zavinění.
2. Disciplinární přečin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel:
a) chtěl způsobem uvedeným v tomto řádu porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto
řádem, nebo
b) věděl, že může způsobem uvedeným v tomto řádu porušit nebo ohrozit zájem
chráněný tímto řádem, a pro případ, že jej poruší či ohrozí, s tím byl srozuměn.
3. Disciplinární přečin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel:
a) věděl, že může způsobem uvedeným v tomto řádu porušit nebo ohrozit zájem
chráněný tímto řádem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení
nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že může způsobem uvedeným v tomto řádu porušit nebo ohrozit zájem
chráněný tímto řádem, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním
poměrům vědět měl a mohl.
4. Disciplinární orgány jsou povinny zjistit zvláště pečlivě míru a formu zavinění u pachatelů
mladších 15 let. V případě pochybností o zavinění těchto osob se má za to, že se zaviněného
jednání nedopustily.
5. Bez ohledu na zavinění odpovídá klub za disciplinární přečiny, pokud tak stanoví tento řád.
§9
Spolupachatel
Byl-li disciplinární přečin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob,
odpovídá každá z nich, jako by disciplinární přečin spáchala sama (spolupachatelé).
§ 10
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Účastník
1. Účastníkem na dokonaném disciplinárním přečinu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně:
a) spáchání disciplinárního přečinu zosnoval nebo řídil (organizátor),
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat disciplinárním přečin (návodce), nebo
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání disciplinárního přečinu, zejména opatřením
prostředků, odstraněním překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem
přispět po disciplinárním přečinu (pomocník).
2. Na odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o disciplinární odpovědnosti
pachatele.
§ 11
Promlčení
1. Disciplinární přečin nelze projednat, jestliže od jednání zakládajícího podezření ze spáchání
disciplinárního přečinu nebo od okamžiku, kdy vznikl stav, za nějž je osoba odpovědná,
uplynula promlčecí doba delší než dva roky.
2. U závažných disciplinárních přečinů činí délka promlčecí doby pět let.
3. Promlčecí doba počíná běžet od ukončení jednání.
4. Běh promlčecí doby se přerušuje:
a) zahájením disciplinárního řízení pro disciplinární přečin, o jehož promlčení jde;
b) spáchal-li podezřelý ze spáchání disciplinárního přečinu v promlčecí době nový
disciplinární přečin, za který tento řád stanoví disciplinární trest stejný nebo
přísnější;
c) zahájením trestního stíhání pro totéž jednání.
5. Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.
6. Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou bylo disciplinární řízení přerušeno, ani
doba, po kterou bylo disciplinární řízení vedeno, ani doba, po kterou bylo vedeno soudní
řízení o přezkumu rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
§ 12
Pokračující disciplinární přečin
Opakovaná jednání naplňující, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu téhož disciplinárního
přečinu spojená stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou časovou souvislostí,
se považují za pokračování jednoho disciplinárního přečinu a v souhrnu se tak považují za jeden
skutek.

HLAVA III
DISCIPLINÁRNÍ TRESTY
Díl 1
Obecná ustanovení
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§ 13
Druhy disciplinárních trestů
1. Za spáchání disciplinárního přečinu mohou být fyzické osobě uloženy disciplinární tresty:
a) důtka;
b) peněžitá pokuta;
c) vyloučení z FAČR;
d) vyloučení z reprezentace;
e) zákaz závodní činnosti;
f) zákaz výkonu funkce;
g) zákaz výkonu jiné činnosti;
h) zákaz vstupu na stadion;
i) zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR;
j) fotbalově prospěšná činnost.
2. Za spáchaný disciplinární přečin mohou být právnické osobě uloženy disciplinární tresty:
a) důtka;
b) peněžitá pokuta;
c) vyloučení z FAČR;
d) vrácení dotace;
e) zákaz přijímání dotací;
f) zákaz přestupů a hostování;
g) odehrání utkání bez přítomnosti diváků;
h) uzavření stadionu;
i) kontumace utkání;
j) odebrání soutěžních bodů;
k) vyloučení družstva ze soutěže;
l) zákaz výkonu funkce.

§ 14
Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe
Stanoví-li tento řád za některý disciplinární přečin několik trestů, lze uložit každý tento trest
samostatně nebo lze uložit i více těchto trestů vedle sebe.
§ 15
Úhrnný trest
Odsuzuje-li disciplinární orgán pachatele současně za dva nebo více disciplinárních přečinů,
uloží trest za disciplinární přečin nejzávažnější a k ostatním disciplinárním přečinům přihlédne
jako k přitěžující okolnosti.
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§ 16
Společný trest
Odsuzuje-li disciplinární orgán pachatele za dílčí útok u pokračování v disciplinárním přečinu
(§ 12), za jehož ostatní útoky byl pachatel potrestán rozhodnutím, které již nabylo právní moci,
zruší v tomto dřívějším rozhodnutí výrok o vině o pokračujícím disciplinárním přečinu a celý
výrok o trestu, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném disciplinárním
rozhodnutí rozhodne o vině o pokračujícím disciplinárním přečinu, včetně nového dílčího
útoku, a o společném trestu za pokračující disciplinární přečin, který nesmí být mírnější než
trest uložený disciplinárním rozhodnutím dřívějším.
§ 17
Polehčující okolnosti
Disciplinární orgán přihlédne jako k polehčující okolnosti zejména k tomu, že pachatel:
a) spáchal disciplinární přečin poprvé nebo pod vlivem okolností na něm nezávislých;
b) spáchal disciplinární přečin z nedostatku životních zkušeností;
c) spáchal disciplinární přečin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti;
d) přičinil se o odstranění škodlivých následků svého disciplinárního přečinu nebo
dobrovolně nahradil způsobenou škodu;
e) před spácháním disciplinárního přečinu se choval spořádaně;
f) disciplinárního přečinu upřímně litoval;
g) disciplinární přečin sám oznámil;
h) byl k disciplinárnímu přečinu vyprovokovaný;
i) spáchal disciplinární přečin ve věku mladším 15 let;
j) nebyl v soutěžním ročníku dosud trestán.
§ 18
Přitěžující okolnosti
1. Disciplinární orgán přihlédne jako k přitěžující okolnosti zejména k tomu, že pachatel:
a) spáchal disciplinární přečin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení;
b) spáchal disciplinární přečin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové;
etnické, náboženské, či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné
pohnutky;
c) spáchal disciplinární přečin surovým způsobem, zákeřně, nebo jiným obdobným
způsobem;
d) svedl k disciplinárnímu přečinu jiného;
e) v posledních dvou letech byl pro disciplinární přečin opakovaně potrestán;
f) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže organizované FAČR, jejím pobočným
spolkem nebo Ligovou fotbalovou asociací;
8

g) spáchal disciplinární přečinu využívaje svého zaměstnání, postavení nebo funkce;
h) spáchal disciplinární přečin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách,
anebo disciplinární přečin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu;
i) spáchal více závažných disciplinárních přečinů.
2. K přitěžující okolnosti se nepřihlédne, jde-li o znak skutkové podstaty disciplinárního
přečinu.

Díl 2
Disciplinární tresty ukládané fyzickým i právnickým osobám
§ 19
Důtka
1. Disciplinární trest důtky je nejmírnějším disciplinárním trestem, který spočívá v upozornění
potrestaného na porušení jeho povinnosti, jakož i na možné důsledky případného opakování
takového chování, a který se ukládá zpravidla tehdy, když s ohledem na osobu pachatele
není zapotřebí uložit přísnější disciplinární trest.
2. Důtka se ukládá zpravidla za méně závažný disciplinární přečin.
3. Důtka může být uložena jedné osobě nejvýše jedenkrát v rámci probíhajícího soutěžního
ročníku.
4. Důtku nelze uložit současně s jiným disciplinárním trestem.
§ 20
Peněžitá pokuta
1. Disciplinární trest peněžité pokuty spočívá v uložení povinnosti uhradit peněžité plnění za
disciplinární přečin; zaplacené částky peněžité pokuty připadají FAČR.
2. Disciplinární orgány jsou oprávněny ukládat peněžité pokuty takto:
a) Etická komise fyzickým osobám nejvýše 5.000.000,- Kč a právnickým osobám
nejvýše 10.000.000,- Kč;
b) disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále „disciplinární komise LFA“)
fyzickým osobám nejvýše 5.000.000,- Kč a právnickým osobám nejvýše
10.000.000,- Kč;
c) disciplinární komise Řídící komise pro Čechy (dále „disciplinární komise ŘKČ“) a
disciplinární komise Řídící komise pro Moravu (dále „disciplinární komise ŘKM“)
fyzickým osobám nejvýše 100.000,- Kč a právnickým osobám nejvýše 500.000,Kč;
d) disciplinární komise krajských fotbalových svazů (dále „disciplinární komise KFS“)
a disciplinární komise Pražského fotbalového svazu (dále „disciplinární komise
PFS“) fyzickým osobám nejvýše 50.000,- Kč a právnickým osobám nejvýše
100.000,- Kč;
e) disciplinární komise okresních fotbalových svazů (dále „disciplinární komise OFS“)
fyzickým osobám nejvýše 10.000,- Kč a právnickým osobám nejvýše 50.000,- Kč.
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3. Ustanovením odstavce 2 nejsou dotčena ustanovení zvláštní části tohoto řádu stanovící nižší
hranici trestu peněžité pokuty.
4. Pro potřeby určení horní hranice výše peněžité pokuty se nepřihlíží k vedení společného
řízení podle § 77 tohoto řádu.
5. Uloženou peněžitou pokutu je potrestaná fyzická osoba povinna uhradit nejpozději do 7 dnů
ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a v této lhůtě je povinna vyrozumět
disciplinární orgán, který o uložení pokuty rozhodl, o zaplacení peněžité pokuty.
6. Uloženou peněžitou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti
první sběrné faktury vystavené FAČR po právní moci rozhodnutí ukládajícího peněžitou
pokutu, ledaže FAČR zahrne peněžitou pokutu do některé z pozdějších sběrných faktur.
7. Při úhradě pokuty musí být jako plátce uveden vždy ten, jemuž byla peněžitá pokuta
uložena.
8. Ukládá-li se peněžitá pokuta fyzické osobě, která se disciplinárního přečinu dopustila jako
hráč klubu, člen realizačního týmu klubu nebo funkcionář klubu, uloží se povinnost
k úhradě společně a nerozdílně pachateli i klubu; to neplatí, ukládá-li se trest za disciplinární
přečin doping, pokud se tohoto přečinu v jakékoli formě spolupachatelství nebo účastenství
současně nedopustí klub nebo jiná osoba s vědomím funkcionáře klubu.
§ 21
Vyloučení z FAČR
1. Disciplinární trest vyloučení z FAČR spočívá v ukončení členství ve FAČR rozhodnutím
Výkonnému výboru FAČR.
2. Vyloučení z FAČR lze uložit pouze za zvlášť hrubé nebo opakované porušení základních
nebo i zvláštních členských povinností, pokud vzhledem k povaze spáchaného
disciplinárního přečinu a osobě pachatele nepostačuje uložení jiného trestu.

Díl 3
Disciplinární tresty ukládané pouze fyzickým osobám
§ 22
Vyloučení z reprezentace
1. Disciplinární trest vyloučení z reprezentace spočívá v zákazu účasti potrestaného v
reprezentaci České republiky jakožto hráče nebo člena realizačního týmu.
2. Vyloučení z reprezentace je možné uložit pouze za závažné porušení povinností
souvisejících s reprezentací České republiky.
3. Vyloučení z reprezentace lze uložit nejdéle na 12 měsíců.

§ 23
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Zákaz závodní činnosti
1. Disciplinární trest zákaz závodní činnosti spočívá v zákazu startu hráče v soutěžních či
jiných utkáních organizovaných FAČR, jejím pobočným spolkem nebo Ligovou fotbalovou
asociací, případně v dalších utkáních podle odstavce 5 věty druhé.
2. Zákaz závodní činnosti je možné hráči uložit na počet soutěžních utkání nebo na určité
časové období; zákaz závodní činnosti na určité časové období lze uložit tam, kde ve
zvláštní části tento řád stanoví trest na počet soutěžních utkání; má se za to, že uložení
zákazu závodní činnosti na 1 týden je rovno trestu zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní
utkání.
3. Zákaz závodní činnosti stanovený počtem soutěžních utkání nesmí převyšovat dvanáct
utkání; zákaz závodní činnosti stanovený časovým obdobím je možné uložit nejvýše na 20
let.
4. Zákaz závodní činnosti stanovený počtem soutěžních utkání se vykonává v soutěži, ve které
byl disciplinární trest uložen, popřípadě v soutěži, do které hráč přestoupil, nebo přešel
na hostování v době výkonu disciplinárního trestu.
5. V době výkonu trestu zákazu závodní činnosti stanoveného na počet soutěžních utkání hráč
nesmí startovat v mistrovských ani pohárových utkáních. Hráč však může startovat ve všech
mezinárodních utkáních i v přátelských utkáních s domácími soupeři, ledaže z rozhodnutí
o zákazu závodní činnosti vyplývá něco jiného. Hráč, jemuž byl uložen zákaz závodní
činnosti na časové období, nesmí po dobu trvání výkonu disciplinárního trestu startovat
v žádném fotbalovém utkání, a dále v pohárových utkáních družstva, jehož členem byl
potrestaný k okamžiku spáchání přečinu.
6. Může-li hráč startovat za více družstev, nesmí po dobu výkonu disciplinárního trestu
stanoveného na počet soutěžních utkání startovat za žádné družstvo.
7. Dopustí-li se hráč dalšího disciplinárního přečinu v průběhu výkonu trestu zákazu závodní
činnosti stanoveného na počet soutěžních utkání a bude-li mu za tento disciplinární přečin
uložen nový disciplinární trest zákazu závodní činnosti, vykoná se nový trest až po vykonání
původního trestu zákazu závodní činnosti.
8. Není-li zákaz závodní činnosti uložen na časové období delší než 6 měsíců, může být
disciplinárním orgánem přerušen tak, aby byl vykonán v soutěžním období.
9. Má-li být trest zákazu závodní činnosti uložen za přečin spáchaný v přátelském nebo
turnajovém utkání, lze místo trestu zákazu závodní činnost uložit trest peněžité pokuty,
pokud to neodporuje povaze a závažnosti přečinu.
§ 24
Zákaz výkonu funkce
1. Disciplinární trest zákaz výkonu funkce spočívá v zákazu vykonávání funkce trenéra,
rozhodčího, delegáta, hlavního pořadatele, lékaře nebo jiného zdravotníka, maséra klubu či
vedoucího družstva či registrovaného zprostředkovatele nebo více či všech těchto funkcí.
2. Zákaz výkonu funkce lze uložit pouze za takový disciplinární přečin, který souvisí
s výkonem funkce.
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3. Zákaz výkonu funkce je možné uložit na určitý počet soutěžních utkání, nevylučuje-li to
povaha věci, nebo na určitou dobu; má se za to, že uložení zákazu závodní činnosti na 1
týden je rovno trestu zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.
4. Zákaz výkonu funkce stanovený časovým obdobím lze uložit nejdéle na dobu 20 let.
5. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí se disciplinární
trest týká.
6. Výkonem trestu zákazu výkonu funkce není dotčena možnost potrestaného podílet se na
přípravě družstva nebo na obdobné činnosti. Výkonem trestu zákazu výkonu funkce
registrovaného zprostředkovatele není dotčeno oprávnění registrovaného zprostředkovatele
dokončit výkon práv a povinností registrovaného zprostředkovatele na základě již
uzavřených smluv, nejdéle však po dobu, na niž jsou tyto smlouvy v souladu se
Zprostředkovatelským řádem uzavřeny k okamžiku právní moci rozhodnutí ukládajícího
trest zákazu výkonu funkce registrovaného zprostředkovatele.
§ 25
Zákaz výkonu jiné činnosti
1. Disciplinární trest zákaz výkonu jiné činnosti spočívá v zákazu vykonávání činnosti, která
není závodní činností podle § 23 ani výkonem funkce podle § 24 a v souvislosti s níž došlo
ke spáchání disciplinárního přečinu.
2. Zákaz výkonu jiné činnosti je možné uložit pouze na určité časové období, a to nejdéle na
dobu 20 let.
3. Ve výroku o uložení disciplinárního trestu zákazu jiné činnosti disciplinární orgán stanoví,
které konkrétní činnosti se disciplinární trest týká.
4. Zákaz výkonu jiné činnosti je možné uložit osobám vykonávajícím funkci člena orgánu
FAČR pouze za spáchání těchto disciplinárních přečinů:
a) úplatkářství podle § 49;
b) zneužití pravomoci podle § 62;
c) narušení regulérnosti utkání nebo soutěže podle § 64.
§ 26
Společné ustanovení k disciplinárním trestům zákazu činnosti
1. Pojednává-li se v tomto řádu o disciplinárním trestu zákazu činnosti, míní se tím zákaz
závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce nebo zákaz výkonu jiné činnosti.
2. Nevykonaná část trestu zákazu činnosti se přenáší do následujícího soutěžního ročníku.
§ 27
Zákaz vstupu na stadion
1. Disciplinární trest zákaz vstupu na stadion spočívá v zákazu vstupu diváka na konkrétní
stadion po dobu, kdy se na takovém stadionu pořádá jakékoli fotbalové utkání, nestanoví-li
se v disciplinárním rozhodnutí jinak.
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2. Zákaz vstupu na stadion je možné uložit jen na určité časové období, a to nejdéle na dobu
pěti let.
3. Ve výroku o uložení disciplinárního trestu zákazu vstupu na stadion disciplinární orgán určí,
na který stadion se zákaz vstupu vztahuje.
4. Disciplinární orgán je v jednom výroku oprávněn uložit zákaz vstupu na více stadionů nebo
na všechny stadiony nacházející se na území České republiky.
§ 28
Zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR
1. Disciplinární trest zákaz účasti na všech aktivitách spojených s FAČR spočívá v zákazu
účastnit se jakýchkoli aktivit, které FAČR organizuje nebo jsou s její činností jinak spojeny.
2. Zákaz účasti na všech aktivitách spojených s FAČR lze uložit jen na určité časové období,
a to nejdéle na dobu deseti let.
3. Na dobu až dvaceti let je možné zákaz účasti na všech aktivitách spojených s FAČR uložit
v případě disciplinárních přečinů:
a) úplatkářství podle § 49;
b) zneužití pravomoci podle § 62;
c) narušení regulérnosti utkání nebo soutěže podle § 64,
je-li takový disciplinární přečin spáchán opakovaně.
§ 29
Fotbalově prospěšná činnost
1. Disciplinární trest fotbalově prospěšná činnost spočívá v uložení povinnosti vykonat
fotbalově prospěšnou činnost pro FAČR, její pobočný spolek nebo právnickou osobu, která
je členem FAČR.
2. Disciplinární trest fotbalově prospěšné činnosti není možné uložit bez souhlasu pachatele.
3. Fotbalově prospěšnou činnost lze uložit:
a) v rozsahu od 20 do 150 hodin, nebo
b) stanovením konkrétní činnosti, kterou je potrestaný povinen splnit.
4. Disciplinární orgán ve výroku o uložení disciplinárního trestu určí druh a rozsah fotbalově
prospěšné činnosti a osobu, v jejíž prospěch je potrestaný povinen disciplinární trest
vykonat.
5. Disciplinární orgán rozhodne zpravidla o vykonání fotbalově prospěšné činnosti ve
prospěch té osoby, která byla spácháním disciplinárního přečinu poškozena; výkon tohoto
trestu se však nedotýká povinnosti nahradit škodu.

§ 30
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Výkon trestu fotbalově prospěšné činnosti
1. Fotbalové prospěšnou činnost je potrestaný povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém
volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o
uložení tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou potrestaný nemohl trest
vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky.
2. Jestliže potrestaný zaviněně trest fotbalově prospěšné činnosti ve stanovené době nevykoná,
může disciplinární orgán, který tento trest uložil, přeměnit trest fotbalově prospěšné činnosti
nebo jeho zbytek v trest zákazu činnosti; přitom každých i jen započatých deset hodin
nevykonaného trestu fotbalově prospěšné činnosti se počítá za jeden týden zákazu činnosti.
3. I když potrestaný zavdal příčinu k přeměně trestu podle odstavce 2, může disciplinární
orgán vzhledem k okolnostem případu a osobě potrestaného pouze prodloužit dobu výkonu
trestu fotbalově prospěšné činnosti, a to až o dvanáct měsíců; uplyne-li prodloužení doby
zcela či zčásti marně, postupuje disciplinární orgán podle odstavce 2.

Díl 4
Disciplinární tresty ukládané pouze právnickým osobám
§ 31
Vrácení dotace
1. Disciplinární trest vrácení dotace spočívá v tom, že potrestaný je povinen vrátit plnění nebo
část plnění, které mu bylo poskytnuto formou dotace poskytnuté z rozpočtu FAČR, FIFA
nebo UEFA nebo prostřednictvím rozpočtu FAČR anebo za součinnosti FAČR.
2. Disciplinární trest vrácení dotace je možné uložit, pouze pokud k disciplinárnímu přečinu
došlo v přímé souvislosti s poskytnutím dotace, a to činností člena FAČR nebo osoby, se
kterou byl tento člen ve smluvním vztahu.
3. Ve výroku o uložení disciplinárního trestu vrácení dotace disciplinární orgán určí druh a
výši dotace, na kterou se uložená povinnost vztahuje.
§ 32
Zákaz přijímání dotací
1. Disciplinární trest zákaz přijímání dotací spočívá v tom, že se potrestanému po dobu výkonu
tohoto trestu zakazuje ucházet se a přijímat dotace poskytované z rozpočtu FAČR, FIFA
nebo UEFA nebo prostřednictvím rozpočtu FAČR anebo za takové součinnosti FAČR, bez
které by dotace nebyla poskytnuta.
2. Disciplinární trest zákaz přijímání dotací může být uložen, pouze pokud k disciplinárnímu
přečinu došlo v souvislosti s podáváním, vyřizováním, poskytováním nebo využíváním
dotace poskytované ze státního rozpočtu, jiného veřejného rozpočtu, rozpočtu FAČR, FIFA
nebo UEFA nebo prostřednictvím rozpočtu FAČR anebo za součinnosti FAČR.
3. Ve výroku o uložení disciplinárního trestu disciplinární orgán určí druh dotací, na které se
uložený zákaz vztahuje, anebo určí, že se vztahuje na všechny dotace.
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§ 33
Zákaz přestupů a hostování
1. Disciplinární trest zákaz přestupů a hostování spočívá v zákazu přestupů hráčů do
potrestaného klubu a jejich hostování v něm.
2. Zákaz přestupů a hostování je možné uložit jen na určité časové období, a to nejdéle na
dobu jednoho roku.
3. Po dobu výkonu trestu zákazu přestupů a hostování nebude vyhověno žádné žádosti o
přestup či hostování hráčů do klubu, kterému byl tento trest uložen.
4. Disciplinární orgán je oprávněn udělit i samostatně zákaz přestupů nebo zákaz hostování.
§ 34
Odehrání utkání bez přítomnosti diváků
1. Disciplinární trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků spočívá v povinnosti
potrestaného klubu strpět, aby se utkání konalo bez přítomnosti diváků anebo bez
přítomnosti diváků ve vymezené části stadionu – sektoru.
2. Disciplinární trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků je možné udělit jen na počet
soutěžních utkání, a to nejvýše v rozsahu šesti soutěžních utkání.
3. Utkání, v němž se vykonává disciplinární trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků, jsou
oprávněni se zúčastnit pouze hráči, členové realizačních týmů, delegované osoby,
funkcionáři klubů, jejichž jmenný seznam bude před začátkem utkání odevzdán delegátovi
utkání nebo jiné osobě určené řídícím orgánem soutěže, členové pořadatelské služby a
akreditovaní zástupci sdělovacích prostředků.
4. Výkon disciplinárního trestu odehrání utkání bez přítomnosti diváků kontroluje delegát
utkání nebo jiná osoba určená řídícím orgánem soutěže.
5. Ukládá-li se trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků hostujícímu klubu, lze jej uložit
pouze v rozsahu části stadionu – sektoru vymezeném pro fanoušky hostujícího klubu. Klub,
na jehož stadionu se utkání koná, je v takovém případě povinen zabezpečit, že sektor
vymezený pro fanoušky hostujícího klubu zůstane po dobu utkání prázdný, a je oprávněn
znemožnit účast fanoušků hostujícího klubu při utkání i v jiných sektorech stadionu.
§ 35
Uzavření stadionu
1. Disciplinární trest uzavření stadionu spočívá v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby se
utkání místo na jeho stadionu odehrálo na jiném stadionu, který není stadionem soupeře.
2. Disciplinární trest uzavření stadionu je možné udělit jen na počet soutěžních utkání, a to
nejvýše v rozsahu šesti soutěžních utkání.
3. Ve výroku o uložení disciplinárního trestu uzavření stadionu disciplinární orgán buď určí
konkrétní stadion, kde se má utkání odehrát, anebo vymezí území, kde se na žádném
stadionu utkání odehrát nesmí.
§ 36
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Kontumace utkání
1. Disciplinární trest kontumace utkání spočívá v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby
byl stanoven výsledek utkání jeho družstva 0 : 3 ve prospěch družstva soupeře.
2. Disciplinární trest kontumace utkání je možné uložit pouze v případě takového závažného
porušení pravidel fotbalu nebo předpisů FAČR, k němuž došlo v souvislosti s konkrétním
utkáním, jehož průběh byl nepřípustným způsobem ovlivněn.
3. Disciplinární trest kontumace utkání se vztahuje pouze na to konkrétní utkání, v němž došlo
k disciplinárnímu přečinu podle odstavce 2.
4. Dojde-li k disciplinárnímu přečinu podle odstavce 2 z důvodů na straně obou klubů, jejichž
družstva se utkání zúčastnila, uloží se disciplinární trest kontumace utkání oběma těmto
kubům.
§ 37
Odebrání soutěžních bodů
1. Disciplinární trest odebrání soutěžních bodů spočívá v odečtu bodů družstvu potrestaného
klubu z tabulky výsledků družstev soutěže, jíž se toto družstvo účastní, a to ke konci
soutěžního ročníku, ve kterém disciplinární orgán rozhodl.
2. Disciplinární trest odebrání soutěžních bodů je možné uložit nejvýše v rozsahu dvaceti
bodů.
3. V případě, že není možný odečet bodů v rámci soutěžního ročníku, ve kterém disciplinární
orgán rozhodl, odečet bodů se vykoná v následujícím soutěžním ročníku v rozsahu, v jakém
odečet bodů nebyl možný, a v soutěži, v níž bude družstvo potrestaného klubu působit.
§ 38
Vyloučení družstva ze soutěže
1. Disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže spočívá ve znemožnění družstvu
potrestaného klubu, aby nadále působilo v soutěži, jíž se až dosud účastnilo.
2. Disciplinární trest vyloučení družstva ze soutěže je možné uložit pouze za takový závažný
disciplinární přečin hráče, člena realizačního týmu či jiné osoby spáchaný ve prospěch
tohoto družstva, který je způsobilý ohrozit regulérnost soutěže.
3. Disciplinární orgán ve výroku o uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže
určí soutěž, ze které je družstvo vyloučeno, a s ohledem na závažnost disciplinárního
přečinu též soutěž, v níž je družstvo oprávněno startovat v následujícím soutěžním ročníku.
§ 38a
Zákaz výkonu funkce
1. Disciplinární trest zákaz výkonu funkce spočívá v případě právnické osoby v zákazu
vykonávání funkce registrovaného zprostředkovatele.
2. Zákaz výkonu funkce lze uložit nejdéle na dobu 20 let a vztahují se na něj ustanovení § 24
odst. 2 a odst. 6 poslední věty tohoto řádu obdobně.
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Díl 5
Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu a jeho prominutí
§ 39
Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu
1. Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu na stadion, odehrání utkání bez
přítomnosti diváků, uzavření stadionu nebo zákazu účasti na všech aktivitách spojených s
činností FAČR může disciplinární orgán, který rozhodoval v prvním stupni, rozhodnout na
žádost potrestaného o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu, jestliže potrestaný
v době výkonu trestu způsobem svého života nebo svým jiným chováním prokázal, že
dalšího výkonu tohoto trestu již není třeba. Disciplinární orgán, který rozhodoval v prvním
stupni, může též rozhodnout o podmíněném upuštění od výkonu trestu zákazu činnosti,
zákazu vstupu na stadion, odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavření stadionu i
bez splnění podmínky výkonu poloviny trestu, jsou-li pro to důvody zvlášť zřetele hodné.
2. Při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu na
stadion, odehrání utkání bez přítomnosti diváků, uzavření stadionu nebo zákazu účasti na
všech aktivitách spojených s činností FAČR disciplinární orgán stanoví zkušební dobu,
která nesmí být kratší než zbytek trestu a delší než dvojnásobek zbytku trestu, musí však
trvat nejméně dva měsíce a nejvýše patnáct let; zkušební doba počíná právní mocí
rozhodnutí o tomto upuštění.
§ 40
Osvědčení potrestaného
1. Dopustil-li se potrestaný v době podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu
činnosti, zákazu vstupu na stadion, odehrání utkání bez přítomnosti diváků, uzavření
stadionu nebo zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR disciplinárního
přečinu, rozhodne disciplinární orgán, který rozhodl o podmíněném upuštění, o tom, že se
zbytek trestu vykoná.
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 může disciplinární orgán rozhodující v prvním stupni učinit
nejpozději do jednoho roku od uplynutí zkušební doby podle § 39 odst. 2.
§ 41
Prominutí výkonu zbytku trestu
Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákaz vstupu na stadion, odehrání utkání bez
přítomnosti diváků, uzavření stadionu nebo zákaz účasti na všech aktivitách spojených s
činností FAČR může disciplinární orgán, který rozhodoval v prvním stupni, na žádost
potrestaného prominout výkon zbytku trestu, jestliže u potrestaného šlo o ojedinělé porušení
tohoto řádu a potrestaný v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího
výkonu tohoto trestu již není třeba.
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ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
§ 42
Surová hra
1. Kdo se jako hráč dopustí surové hry a byl nebo měl za to být při utkání vyloučen podle
pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno až šest
soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
2. Zákazem závodní činnosti na dvě až deset soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou
až do výše 100.000,- Kč bude pachatel potrestán, způsobí-li disciplinárním přečinem
uvedeným v odstavci 1 zranění, pro které zraněný hráč odstoupí z utkání.
3. Zákazem činnosti na dva až osmnáct měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše
250.000,- Kč bude pachatel potrestán, způsobí-li disciplinárním přečinem uvedeným
v odstavci 1 takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života
po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než
šest týdnů.

§ 43
Narušení řádného průběhu hry
1. Kdo jako hráč nebo člen realizačního týmu svým jednáním závažným způsobem narušuje
řádný průběh hry, zejména neslušně pokřikuje na hřišti, zabrání soupeřovu družstvu
dosáhnout branky nebo zmaří soupeři zjevnou možnost dosáhnout branky přestupkem proti
pravidlům fotbalu, nebo se při utkání jinak neukázněně chová ve hře či mimo ni a byl nebo
měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán
důtkou, zákazem činnosti až na čtyři týdny, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo
peněžitou pokutou až do výše 200.000,- Kč.
2. Kdo se jako hráč nebo člen realizačního týmu svým úmyslným jednáním pokusí pro své
družstvo získat neoprávněnou výhodu spočívající v možnosti zahrávat pokutový kop, přímý
volný kop nebo v udělení napomenutí hráči soupeře, měl za to být při utkání napomenut, a
takové jednání bude mít vliv na průběh utkání, bude potrestán zákazem činnosti až na dvě
soutěžní utkání nebo peněžitou pokutou do výše 200.000,- Kč.
§ 44
Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování
1. Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících,
zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu
realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře
nebo na jinou osobu, a pokud spáchal tento čin jako hráč, byl anebo měl za to být při utkání
vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na jeden
až čtyři týdny, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše
50.000,- Kč.
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2. V případě vyhrožování nebo posunků, gest či výroků podle předchozího odstavce
provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na tři
týdny až šest měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250.000,- Kč.
§ 45
Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám
1. Kdo v souvislosti s utkáním použije vůči delegované osobě zesměšňujících, pohoršujících,
provokujících, urážlivých nebo hanlivých posunků nebo výroků, a pokud spáchal tento čin
jako hráč, byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu,
bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné
činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
2. V případě vyhrožování, nebo posunků, gest či výroků dle předchozího odstavce
provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na tři
týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250.000,- Kč.
§ 46
Vyloučení pro druhé napomenutí
1. Kdo bude jako hráč vyloučen proto, že byl v jednom utkání podruhé napomenut žlutou
kartou, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.
2. Rozpis soutěží může s výjimkou I. a II. ligy stanovit, že se místo uložení zákazu závodní
činnosti podle odstavce 1 uloží peněžitá pokuta.
3. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě hráče, který byl v jednom utkání podruhé
napomenut žlutou kartou, je-li utkání hráno v rámci soutěže, u níž rozpis soutěže obsahuje
ustanovení, na jehož základě se použije pravidlo o dočasném vyloučení hráče ve smyslu
Pravidel fotbalu.

§ 47
Opakované napomínání hráče v soutěžním ročníku
1. Kdo bude v soutěži organizované FAČR, jejím pobočným spolkem nebo Ligovou
fotbalovou asociací napomínán v jednom ročníku žlutou kartou:
a) počtvrté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno soutěžní utkání;
b) poosmé, bude potrestán zákazem závodní činnosti na dvě soutěžní utkání;
c) podvanácté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na tři soutěžní utkání;
d) pošestnácté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání;
e) podvacáté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na pět soutěžních utkání.
2. Od výkonu trestu uloženého podle odstavce 1 nelze podmíněně upustit ani nelze výkon
tohoto trestu prominout; trest podle odstavce 1 nelze uložit jako úhrnný trest a ukládá se
vždy samostatně.
3. Pro potřeby evidence napomínání hráčů podle odstavce 1 a pro výkon trestu se nepoužije
článek 30 odst. 4 Stanov a Pohár FAČR se považuje za samostatnou soutěž.
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4. Rozpis soutěží může stanovit, že se napomínání hráčů nebude evidovat nebo že se místo
uložení zákazu závodní činnosti podle odstavce 1 uloží peněžitá pokuta.
§ 48
Tělesné napadení
1. Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra
nebo jiné osoby cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a
pokud spáchal tento čin jako hráč, byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla
č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou
pokutou až do výše 25.000,- Kč.
2. Kdo se dopustí jednání podle odstavce 1 na delegované osobě, bude potrestán zákazem
činnosti až na šest měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
3. Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra
nebo jiné osoby kopnutím, udeřením zvlášť hrubým způsobem, podražením nebo jiným
obdobným způsobem, a pokud spáchal tento čin jako hráč, byl anebo měl za to být při utkání
vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na šest
měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
4. Kdo se dopustí jednání podle odstavce 3 na delegované osobě, bude potrestán zákazem
činnosti až na dva roky, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100.000,- Kč.
5. Zákazem činnosti až na pět let, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 250.000,- Kč bude
potrestán ten, kdo se dopustí jednání uvedeného v odstavci 1, nebo odstavci 3, které mělo
za následek zranění napadeného, pro které je omezen na obvyklém způsobu života po dobu
delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest
týdnů.
6. Zákazem činnosti až na deset let, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 250.000,- Kč bude
potrestán ten, kdo se dopustí jednání uvedeného v odstavci 2, nebo odstavci 4, které mělo
za následek zranění napadeného, pro které je omezen na obvyklém způsobu života po dobu
delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest
týdnů.
§ 49
Úplatkářství
1. Kdo jinému nebo pro jiného za účelem ovlivnění průběhu utkání, ovlivnění soutěže,
ovlivnění rozhodnutí či činnosti funkcionáře klubu, orgánu FAČR, UEFA nebo FIFA,
poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán zákazem činnosti na jeden rok až
dvacet let, nebo zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na jeden
rok až dvacet let, nebo vyloučením z FAČR, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše
10.000.000,- Kč.
2. Stejně bude potrestán, kdo sám nebo prostřednictvím jiného za účelem ovlivnění průběhu
utkání, ovlivnění soutěže nebo ovlivnění rozhodnutí či činnosti funkcionáře klubu, orgánu
FAČR, UEFA nebo FIFA si pro sebe nebo pro jiného dá slíbit nebo přijme úplatek.
3. Dopustí-li se jednání uvedeného v odstavci 1 nebo odstavci 2 klub nebo jiná osoba s
vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán kontumací utkání, odebráním soutěžních
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bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže, popřípadě i peněžitou
pokutou až do výše 10.000.000,- Kč.
4. Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného
působit na činnost osob způsobilých ovlivnit průběh utkání, soutěž nebo rozhodnutí či
činnost funkcionáře klubu, orgánu FAČR, UEFA nebo FIFA, anebo za to, že tak již učinil,
bude potrestán zákazem činnosti na dva roky až na dvacet let, nebo zákazem účasti na všech
aktivitách spojených s činností FAČR na dva roky až dvacet let, nebo vyloučením z FAČR,
popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 10.000.000,- Kč.

§ 50
Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce
1. Kdo jako hráč starší 15 let neoprávněně nastoupí k utkání, bude potrestán důtkou, zákazem
činnosti až na tři měsíce, fotbalově prospěšnou činností nebo i peněžitou pokutou do výše
10.000,- Kč.
2. Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně vykonává funkci trenéra, vedoucího družstva,
hlavního pořadatele nebo jinou obdobnou funkci, jíž byl pověřen.
3. Kdo způsobil nebo umožnil neoprávněné nastoupení k utkání bez ohledu na věk hráče, bude
potrestán zákazem činnosti až na šest měsíců, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti,
popřípadě i peněžitou pokutou do výše 50.000,- Kč.
§ 51
Neoprávněné řízení utkání
Rozhodčí nebo jiná osoba, která:
a) převezme před uplynutím čekací doby stanovené pravidly fotbalu řízení utkání, na
které se delegovaný rozhodčí nedostavil, nebo se řízení utkání ujme svévolně, nebo
b) pokračuje v řízení utkání, které bylo rozhodčím předčasně ukončeno nebo se ujme
řízení utkání na hřišti, jehož hrací plocha byla prohlášena za nezpůsobilou,
bude potrestán zákazem činnosti až na jeden rok, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše
10.000,- Kč.
§ 52
Doping
Kdo poruší antidopingová pravidla podle Směrnice, bude potrestán v souladu se Směrnicí.
§ 53
Podvod
1. Kdo v souvislosti s členstvím ve FAČR nebo s činností ve FAČR nebo s informačním
systémem FAČR úmyslně uvede sekretariátu FAČR, orgánům FAČR, jejích pobočných
spolků nebo Ligové fotbalové asociace nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo
podstatné údaje zamlčí, bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na tři měsíce, fotbalově
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prospěšnou činností nebo peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč nebo zákazem přestupů
a hostování.
2. Důtkou, zákazem činnosti až na dva roky, výkonem fotbalově prospěšné činnosti, vrácením
dotace, vyloučením z FAČR, zákazem přijímání dotací, zákazem přestupů a hostování nebo
peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč bude potrestán ten, kdo v žádosti o poskytnutí
dotace úmyslně uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí,
nebo použije prostředky získané účelovou dotací na jiný než určený účel.
§ 54
Veřejné hanobení, diskriminace, ponížení
1. Kdo veřejně hanobí, diskriminuje nebo poníží jiného z důvodu rasy, etnického původu,
národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského
vyznání, víry či světového názoru, bude potrestán zákazem činnosti na jeden měsíc až
patnáct let nebo peněžitou pokutou až do výše 100.000,- Kč.
2. Diskriminací se rozumí takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než
se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci.
§ 55
Neúčast na reprezentačních srazech a utkáních
1. Kdo se v rozporu s řádnou nominací nebo pozváním bez dostatečné a včasné omluvy
úmyslně nezúčastní reprezentačního srazu nebo utkání souvisejícího s reprezentací ČR,
bude potrestán zákazem činnosti na dva týdny až šest měsíců, fotbalově prospěšnou činností
nebo peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
2. Klub, který odmítne umožnit svému registrovanému hráči účast na reprezentačním srazu
nebo utkání souvisejícím s reprezentací, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše
500.000,- Kč.
3. Klub, který odmítne umožnit svému registrovanému hráči účast na utkání výběru okresního
fotbalového svazu nebo krajského fotbalového svazu, popřípadě Pražského fotbalového
svazu, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
§ 56
Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře
1. Klub, jehož družstvo nenastoupí bez závažných důvodů řádně a včas k soutěžnímu utkání,
ale soutěžní utkání je zahájeno v průběhu čekací doby dle soutěžního řádu, bude potrestán
peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
2. Klub, jehož družstvo nenastoupí bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání anebo
nastoupí k utkání po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu, bude potrestán
kontumací utkání a peněžitou pokutou až do výše 5.000.000,- Kč, popřípadě i odebráním
soutěžních bodů.
3. Stejně bude potrestán i klub, jehož družstvo bez závažných důvodů svévolně opustí hrací
plochu v průběhu soutěžního utkání anebo v takovém utkání bez závažných důvodů
odmítne pokračovat.
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4. Klub, kterému budou v jednom soutěžním ročníku uloženy tři disciplinární tresty
kontumace utkání podle odstavce 2 nebo odstavce 3, bude potrestán vyloučením ze soutěže
a peněžitou pokutou až do výše 10.000.000,- Kč.
§ 57
Nedostavení se, zpoždění, nezpůsobilost delegované osoby
Delegovaná osoba, která se bez závažného důvodu nedostaví k utkání, dostaví se opožděně
nebo se dostaví ve stavu, který vylučuje plnění jejích povinností, bude potrestána důtkou,
zákazem činnosti na jeden týden až jeden rok, fotbalově prospěšnou činností nebo peněžitou
pokutou až do výše 50.000,- Kč.
§ 58
Administrativní pochybení delegované osoby
1. Delegovaná osoba, která ve zprávě o utkání pro orgán FAČR, jejího pobočného spolku nebo
Ligové fotbalové asociace neuvede nebo nesprávně uvede údaje, které jsou podstatné pro
řízení před řídícím orgánem soutěže nebo pro disciplinární řízení a podstatně tím ztíží nebo
zmaří účel tohoto řízení, zejména neuvede výsledek utkání, skutečný začátek utkání, odešle
zápis o utkání se zpožděním nebo se dopustí jiného podobného pochybení, bude potrestána
důtkou, zákazem činnosti na jeden až dva týdny nebo peněžitou pokutou až do výše
25.000,- Kč.
2. Delegovaná osoba, která ve zprávě o utkání pro orgán FAČR, jejího pobočného spolku nebo
Ligové fotbalové asociace neuvede napomínaného nebo vyloučeného hráče, vykázaného
člena realizačního týmu nebo neuvede či úmyslně nesprávně uvede popis přestupku, bude
potrestána zákazem činnosti na dva týdny až dvanáct měsíců nebo peněžitou pokutou až do
výše 100.000,- Kč.
3. Delegovaná osoba, která:
a) úmyslně připustí do hry osobu, která nemá status hráče podle Stanov,
b) úmyslně křivě svědčí před orgány FAČR, jejího pobočného spolku nebo Ligové
fotbalové asociace nebo
c) úmyslně požaduje nesprávnou výši náhrad nebo se dopustí jiného závažného
porušení předpisů FAČR obdobné povahy týkajícího se utkání,
bude potrestána peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč nebo zákazem činnosti na dva
měsíce až dva roky.
§ 59
Znevážení jména fotbalu
Kdo svým jednáním zvlášť hrubě zneváží jméno FAČR, jejího pobočného spolku nebo Ligové
fotbalové asociace, člena orgánu FAČR, funkcionáře klubu nebo účastníka soutěže a poškodí
tím vážným způsobem jméno fotbalu, zejména před mezinárodními fotbalovými orgány, ve
sdělovacích prostředcích nebo jinak před širší veřejností, bude potrestán důtkou, zákazem
činnosti až na dva roky, fotbalově prospěšnou činností, vyloučením z FAČR, peněžitou pokutou
až do výše 500.000,- Kč nebo vyloučením z reprezentace.
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§ 60
Maření výkonu rozhodnutí
1. Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí, které bylo přijato podle tohoto řádu
nebo Procesního řádu, tím, že:
a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou
mu bylo odňato příslušné oprávnění nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl, nebo
b) dopustí se jiného závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu, který mu
byl uložen,
c) nesplní jinou povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím,
d) neuhradí přes výzvu orgánu FAČR nebo jejího pobočného spolku svoje splatné
závazky stanovené vykonatelným rozhodnutím FAČR nebo jejího pobočného
spolku,
bude potrestán zákazem činnosti, zákazem přestupu a hostování nebo odebráním
soutěžních bodů, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 50.000,- Kč.
2. Stejně bude potrestán, kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí orgánu UEFA,
FIFA nebo CAS.
3. Klub, který přes výzvu Etické komise neplní svoje splatné závazky stanovené sběrnou
fakturou, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10.000.000,- Kč nebo zákazem
přestupů a hostování nebo odebráním soutěžních bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže
nebo vyloučením z FAČR.
4. Klub, který přes výzvu Etické komise neplní svoje splatné závazky stanovené v souladu
s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu, bude potrestán peněžitou pokutou až
do výše 10.000.000,- Kč nebo zákazem přestupů a hostování nebo odebráním soutěžních
bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže nebo vyloučením z FAČR.
5. Odpovědnost za přečiny uvedené v odstavcích 3 a 4 zaniká, pokud klub uhradí své závazky
stanovené vykonatelným rozhodnutím nebo sběrnou fakturou dříve, než Etická komise
rozhodne ve věci samé.

§ 61
Maření činnosti orgánu
Kdo maří nebo podstatně ztěžuje činnost orgánu FAČR tím, že:
a) se nedostaví, byť řádně předvolán, bez důvodné omluvy na jednání tohoto orgánu,
b) dopustí se jiného jednání, aby zmařil nebo ztížil činnost tohoto orgánu, nebo
c) úmyslně v jiném postavení než účastníka řízení křivě svědčí před tímto orgánem,
bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše
10.000,- Kč.
§ 62

24

Zneužití pravomoci
Člen orgánu FAČR, který v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch,
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím předpisům FAČR, UEFA nebo
FIFA,
b) překročí svěřenou pravomoc nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci,
bude potrestán zákazem činnosti až na deset let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených
s činností FAČR až na deset let, peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč, vyloučením
z FAČR.
§ 63
Disciplinární přečin proti majetku FAČR a delegovaných osob
Kdo naloží nebo nakládá s poskytnutými finančními prostředky FAČR nebo se svěřeným
majetkem FAČR nebo majetkem delegovaných osob v rozporu s účelem svěření nebo předpisy
FAČR nebo s právním řádem České republiky, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše
50.000,- Kč nebo zákazem činnosti až na šest měsíců nebo vrácením dotace nebo zákazem
přijímání dotací.
§ 64
Narušení regulérnosti soutěže či utkání
1. Kdo závažným způsobem poškozuje nebo by mohl poškodit regulérnost utkání či soutěže
zejména tím, že:
a) jedná protiprávním způsobem, který má nepatřičný vliv na výsledek utkání nebo
soutěže, s cílem získání výhody pro sebe nebo třetí osoby,
b) se podílí přímo či nepřímo na sázení nebo podobných aktivitách souvisejících
s utkáním,
c) užije nebo poskytne informace, které nejsou veřejně přístupné a které získal s
využitím svého postavení ve fotbalu, s cílem získání výhody pro sebe nebo třetí
osoby nebo
d) navádí nebo podporuje další osoby k protiprávnímu jednání v utkání s cílem získání
výhody pro sebe nebo třetí osoby,
bude potrestán zákazem činnosti až na deset let, nebo zákazem účasti na všech aktivitách
spojených s činností FAČR až na deset let, nebo vyloučením z FAČR, popřípadě i
peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč.
2. Dopustí-li se jednání uvedeného v odstavci 1 jednání klub nebo jiná osoba s vědomím
funkcionáře klubu, bude klub potrestán peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,- Kč,
kontumací utkání nebo odebráním soutěžních bodů až do výše patnácti bodů.

§ 65
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Porušení povinností pořádajícího klubu
1. Klub, který jako organizátor utkání:
a) nepřijme dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování jednotlivců či
skupin osob, zejména hanlivým, pohoršujícím, urážlivým, provokujícím,
zesměšňujícím nebo ponižujícím posunkům, gestům či pokřikům vůči hráčům,
členům realizačních týmů, funkcionářům klubu, pořadatelům, delegovaným osobám
či jiným osobám či skupinám osob nebo
b) nezajistí, aby do areálu stadionu bylo zamezeno vstupu osob pod vlivem alkoholu či
jiných omamných látek, osob vnášejících střelné zbraně, pyrotechniku či jiné
předměty ohrožující bezpečnost a zdraví, nebo
c) nezajistí, aby bylo neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu na hrací plochu nebo
do prostor vyhrazených družstvům nebo delegovaným osobám,
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 5.000.000,- Kč, odehráním utkání bez
přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu; vedle peněžité pokuty může být klub
v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo jej není možné vůbec
zahájit, potrestán též kontumací utkání.
2. Klub, který jako organizátor utkání:
a) nepřijme taková opatření, aby v areálu stadionu nedošlo k výtržnostem, poškození
zařízení stadionu, potyčkám, fyzickým napadením nebo k pokusu o takové jednání,
b) nezajistí, aby nedošlo k hromadnému vniku diváků na hrací plochu,
c) dopustí, aby došlo k fyzickému napadení delegované osoby, člena orgánu FAČR,
hráče, člena realizačního týmu, funkcionáře klubu nebo člena pořadatelské služby
divákem, nebo
d) nepřijme opatření k zabránění projevům hanobícím příslušnost k rase, etnický
původ, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost či politickou příslušnost,
e) dopustí vhazování předmětů na hrací plochu,
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10.000.000,- Kč, odehráním utkání bez
přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu; vedle peněžité pokuty může být klub
v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo jej není možné vůbec
zahájit, potrestán též kontumací utkání.
3. Disciplinární trest za disciplinární přečin podle odstavce 1 ani odstavce 2 se neuloží, pokud
klub prokáže, že přijal veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby
k disciplinárnímu přečinu nedošlo.
§ 66
Nesportovní chování fanoušků a jiných osob
1. Klub, jehož fanoušci:
a) se závažným způsobem dopustí hanlivých, pohoršujících, urážlivých,
provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či pokřiků vůči
hráčům, členům realizačních týmů, funkcionářům klubu, pořadatelům,
delegovaným osobám či jiným osobám či skupinám osob nebo
b) použijí nebo vnesou do sektoru nebo prostoru hostí střelné zbraně, pyrotechniku či
jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví,
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bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 2.500.000,- Kč, odehráním utkání bez
přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu; vedle peněžité pokuty může být klub
v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo je není možné vůbec
zahájit, potrestán též kontumací utkání.
2. Klub, jehož fanoušci:
a) se dopustí výtržností, vyprovokují potyčku, dopustí se fyzického napadení nebo
pokusu takového jednání vůči jiným osobám,
b) vniknou na hrací plochu,
c) dopustí se fyzického napadení delegované osoby, hráče, člena realizačního týmu,
funkcionáře klubu nebo člena pořadatelské služby,
d) dopustí se vhazování předmětů na hrací plochu,
e) dopustí se projevů hanobících příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvu
pleti, sexuální orientaci, národnost či politickou příslušnost nebo
f) poškodí zařízení stadionu,
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 2.500.000,- Kč, odehráním utkání bez
přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu; vedle peněžité pokuty může být klub
v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo je není možné vůbec
zahájit, potrestán též kontumací utkání.
3. Disciplinární trest za disciplinární přečin podle odstavce 1 ani odstavce 2 se neuloží, pokud
klub prokáže, že přijal veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby
k disciplinárnímu přečinu nedošlo.
4. Fyzická osoba, která se dopustí jednání dle odstavce 1 nebo odstavce 2, bude potrestána
důtkou, zákazem činnosti až na jeden rok, zákazem vstupu na stadion až na pět let, zákazem
účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na pět let, fotbalově prospěšnou
činností nebo peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč.
§ 67
Zákaz náboženské, ideologické a politické propagandy
Kdo ve spojení s fotbalem jakoukoliv formou propaguje náboženství, ideologii či politické
hnutí bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč nebo zákazem činnosti až na
dva roky, nebo fotbalově prospěšnou činností.
§ 68
Neoznámení disciplinárního přečinu
Kdo se věrohodným způsobem dozví, že jiný připravuje, páchá nebo spáchal disciplinární
přečin úplatkářství, doping, podvod nebo narušení regulérnosti soutěže či utkání a takovou
skutečnost neoznámí bez odkladu orgánům FAČR, bude potrestán peněžitou pokutou až do
výše 50.000,- Kč nebo zákazem činnosti až na dva roky nebo fotbalově prospěšnou činností.
§ 69
Porušení Soutěžního řádu
1. Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že:
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a) odmítne v případě vyplňování písemného zápisu o utkání předložit listinu hráčů a
současně neumožní kontrolu totožnosti startujících hráčů,
b) odehraje soutěžní utkání v jiném termínu nebo na jiném hřišti, než schválil řídící
orgán soutěže,
c) neumožní sehrát soutěžní utkání, protože jako organizátor utkání nepřipravil bez
oprávněného důvodu hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře nebo jí nevyznačil
podle pravidel fotbalu anebo nepřipravil osvětlení, ačkoli bylo stanoveno, že se
utkání sehraje za umělého osvětlení,
d) dojde k předčasnému ukončení soutěžního utkání v důsledku inzultace rozhodčího
příslušníkem jeho družstva nebo
e) umožní neoprávněné nastoupení hráče,
f) dojde k předčasnému ukončení soutěžního utkání v důsledku toho, že počet hráčů
jeho družstva klesl pod povolený počet dle Pravidel fotbalu,
bude potrestán kontumací utkání nebo peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,- Kč.
2. Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že umožní nastoupení hráče v rozporu
s § 34 odst. 2 až 5 Soutěžního řádu bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,Kč.
3. Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že odhlásí družstvo ze soutěže bude
potrestán vyloučením družstva ze soutěže nebo peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,Kč.
4. Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že nezajistí on-line vysílání utkání
podle § 39 odst. 3 Soutěžního řádu, bude potrestán důtkou, peněžitou pokutou až do výše
500.000,- Kč nebo vyloučením družstva ze soutěže.
§69a
Porušení Přestupního řádu
1. Hráč, který se dopustí porušení Přestupního řádu tím, že:
a) jako hráč neoznámí skončení studia v souladu s § 7 odst. 12 Přestupního řádu nebo
b) uzavře profesionální smlouvu v rozporu s § 17 odst. 3 Přestupního řádu,
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,- Kč nebo fotbalově prospěšnou
činností, popř. i zákazem činnosti až na šest měsíců.
2.

Klub, který se dopustí porušení Přestupního řádu tím, že:
a) neinformuje písemně klub o zahájení jednání o uzavření profesionální smlouvy podle
§ 17 odst. 1 Přestupního řádu nebo
b) uzavře profesionální smlouvu v rozporu s § 17 odst. 3 Přestupního řádu nebo
c) nevystaví novému klubu ve vztahu ke stanovenému odstupnému daňový doklad
v souladu s § 9 odst. 9 Přestupního řádu,
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 5.000.000,- Kč.
§ 69b
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Porušení Zprostředkovatelského řádu
1. Kdo se dopustí porušení Zprostředkovatelského řádu tím, že využije služeb osoby, která v
rozporu § 12 odst. 1 písm. a) nebo § 13 odst. 1 písm. a) Zprostředkovatelského řádu není
Registrovaným zprostředkovatelem, nebo využije služeb jiného Registrovaného
zprostředkovatele v rozporu s § 12 odst. 1 písm. b) nebo § 13 odst. 1 písm. b)
Zprostředkovatelského řádu, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč, a
jde-li o hráče, případně i fotbalově prospěšnou činností. Stejnou pokutou a případně i
zákazem výkonu funkce na dobu až 5 let bude potrestán též Registrovaný zprostředkovatel,
který:
a) poskytne službu ve prospěch hráče nebo klubu, aniž k tomu bude
Zprostředkovatelským řádem oprávněn, nebo který se v rozporu s § 11 odst. 8
Zprostředkovatelského řádu dopustí přímo či nepřímo jednání dotýkajícího se
oprávněných zájmů jiného registrovaného zprostředkovatele;
b) poskytne službu ve prospěch hráče nebo klubu, ačkoli to vylučuje zákaz střetu zájmu
podle Zprostředkovatelského řádu;
c) v rozporu se Zprostředkovatelským řádem vstoupí do smluvního vztahu s FAČR,
UEFA nebo FIFA anebo nedodrží předpisy FAČR, UEFA nebo FIFA.
2. Kdo se dopustí porušení Zprostředkovatelského řádu tím, že neprovede platbu v souladu s
§ 9 Zprostředkovatelského řádu, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 500.000,Kč.
3. Kdo se dopustí porušení Zprostředkovatelského řádu tím, že nedoručí FAČR informace,
smlouvy či jiné dokumenty, které má povinnost FAČR doručit, ani v dodatečné lhůtě,
kterou mu k tomu FAČR poskytne, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10.000,Kč a při opakovaném takovém porušení Zprostředkovatelského řádu v průběhu dvou let
peněžitou pokutou až do výše 50.000,- Kč a případně i zákazem výkonu funkce na dobu až
1 roku. Stejně bude potrestán registrovaný zprostředkovatel, který neodstraní své pochybení
při plnění své povinnosti, jež se týká jeho pojištění profesní odpovědnosti, ani v dodatečné
lhůtě, kterou mu k tomu FAČR poskytne.
4. Klub, který se dopustí porušení Zprostředkovatelského řádu tím, že navede hráče k porušení
jeho smlouvy s registrovaným zprostředkovatelem, bude potrestán pokutou až do výše
500.000,- Kč.

ČÁST TŘETÍ
DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 70
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Účel řízení
1. Účelem disciplinárního řízení je náležité zjištění a objasnění disciplinárních přečinů
upravených tímto řádem a spravedlivé potrestání jejich pachatelů.
2. Účelem disciplinárního řízení je též působit k předcházení a zamezování páchání
disciplinárních přečinů, k výchově členů FAČR v duchu důsledného zachovávání předpisů
FAČR a pravidel fair play.
§ 71
Zásady disciplinárního řízení
1. Disciplinární orgány postupují v disciplinárním řízení z úřední povinnosti. Disciplinární
věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; s největším urychlením
projednávají zejména věci, v nichž byla předběžně zakázána činnost podle § 93 nebo bylo
vydáno předběžné opatření o zákazu činnosti podle § 94 tohoto řádu.
2. Disciplinární orgány postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto
řádu a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.
3. Disciplinární orgány hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na
pečlivém uvážení všech okolností případu, jednotlivě i v jejich souhrnu.
4. Disciplinární řízení se vede a rozhodnutí se vyhotovují v českém jazyce. Překladatele či
tlumočníka si účastník řízení může obstarat na své náklady.
§ 72
Nepřípustnost disciplinárního řízení
1. Disciplinární řízení nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být
zastaveno:
a) je-li skutek promlčen;
b) jde-li o fyzickou osobu, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou;
c) jde-li o právnickou osobu, která zanikla bez právního nástupce;
d) jde-li o skutek, pro nějž bylo disciplinární řízení pravomocně skončeno, jestliže
rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno.
2. Rozhodnutí o tomtéž skutku vydané v trestním, občanskoprávním či správním řízení není
překážkou pro zahájení, vedení a rozhodnutí v disciplinárním řízení.
§ 73
Počítání lhůt
1. Do lhůty určené podle dní se nezapočítává den, kdy se stala událost určující počátek lhůty.
2. Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým
jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty.
Chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto
měsíce.

30

3. Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za
poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den.
4. Lhůta je zachována též tehdy, jestliže podání bylo ve lhůtě podáno jako poštovní zásilka
adresovaná disciplinárnímu orgánu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci
rozhodnout.
5. Zmešká-li účastník řízení z důležitých důvodů lhůtu k podání opravného prostředku, povolí
mu disciplinární orgán, jemuž přísluší o opravném prostředku rozhodovat, navrácení lhůty.
O navrácení lhůty je třeba požádat do tří dnů od pominutí překážky. Nebyl-li opravný
prostředek ještě podán, je třeba jej se žádostí spojit.
§ 74
Doručování
1. Nebyla-li písemnost doručena při úkonu disciplinárního řízení, doručuje ji disciplinární
orgán prostřednictvím Úřední desky, nevyplývá-li z tohoto řádu něco jiného.
2. Písemnost doručovaná prostřednictvím Úřední desky se považuje za doručenou dnem
následujícím po dni uveřejnění.
3. Není-li doručení při úkonu disciplinárního řízení ani prostřednictvím Úřední desky možné,
doručuje disciplinární orgán písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
s tím, že se doručuje na adresu, která je doručujícímu disciplinárnímu orgánu známa na
základě evidence vedené FAČR nebo na základě písemného oznámení, které adresát
příslušnému disciplinárnímu orgánu řádně a včas doručil.
4. Podle odstavce 3 může disciplinární orgán doručovat písemnost, i když doručuje též
prostřednictvím Úřední desky, pokud to uzná za vhodné; v takovém případě je písemnost
doručena okamžikem, kdy dojde adresátovi nejdříve.
5. Podle odstavce 3 může disciplinární orgán doručovat písemnost, i když doručuje též
prostřednictvím Úřední desky, pokud to uzná za vhodné; v takovém případě je písemnost
doručena okamžikem, kdy dojde adresátovi nejdříve.
6. Odmítne-li adresát převzít doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou
dnem, kdy bylo přijetí odepřeno.
7. Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb do vlastních rukou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí,
považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.
8. Ačkoli je účastník řízení zastoupen zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo zmocněncem
na základě plné moci, která byla příslušnému disciplinárnímu orgánu řádně předložena,
doručuje se písemnost v souladu s odstavcem 1 zastoupenému. Není-li doručení podle
odstavce 1 možné, doručuje se pouze zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo zmocněnci.

HLAVA II
DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY A ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
Díl 1
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Disciplinární orgány
§ 75
Disciplinární orgány
1. Disciplinární řízení v prvním stupni se koná před:
a) disciplinárními komisemi OFS;
b) disciplinárními komisemi KFS a disciplinární komisí PFS;
c) disciplinární komisí ŘKČ a disciplinární komisí ŘKM;
d) disciplinární komisí LFA;
e) Etickou komisí.
2. Disciplinární řízení ve druhém stupni se koná na základě odvolání před odvolacími
disciplinárními orgány, kterými jsou:
a) výkonné výbory okresních fotbalových svazů;
b) odvolací a revizní komise krajských fotbalových svazů a Pražského fotbalového
svazu;
c) Odvolací komise.
3. Přezkumné a dovolací řízení, jakož i řízení o kompetenčním sporu podle § 76 odst. 14
tohoto řádu se koná před Odvolací komisí; ustanovení § 120 odst. 7 tohoto řádu tím není
dotčeno.
4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na rozhodování v případech, kdy je Výkonným
výborem ukládán disciplinární trest vyloučení z FAČR, který Výkonný výbor ukládá na
základě podrobně zdůvodněného podnětu disciplinárního orgánu podle odstavce 1 nebo 2
nebo z vlastní iniciativy. Hodlá-li Výkonný výbor zahájit disciplinární řízení, v němž má
být uložen disciplinární trest vyloučení z FAČR, je oprávněn vyzvat ten disciplinární orgán
podle odstavce 1 nebo 2, od něhož by bylo možné očekávat podnět podle první věty tohoto
odstavce, o předložení stanoviska.
5. Proti rozhodnutí Výkonného výboru v případech podle odstavce 4 první věty se může
osoba, která byla vyloučena z FAČR, obrátit pouze na soud.
6. Ustanovením odstavce 5 není dotčeno právo Výkonného výboru rozhodnout
v mimořádných případech na návrh Odvolací komise, Etické komise, generálního sekretáře
nebo i z vlastní iniciativy o zrušení svého rozhodnutí, jímž došlo k uložení disciplinárního
trestu vyloučení z FAČR. Dojde-li ke zrušení tohoto rozhodnutí, aniž byl v proběhnuvším
disciplinárním řízení uložen též jiný trest, odpadá překážka věci pravomocně rozhodnuté, a
nebrání-li tomu překážka podle § 72 odst. 1 písm. a) až c) tohoto řádu, na základě výzvy
Výkonného výboru pokračuje v disciplinárním řízení příslušný disciplinární orgán, a to i
tehdy, bylo-li řízení zahájeno z podnětu Výkonného výboru.
7. Na rozhodování Výkonného výboru podle odstavce 4 a odstavce 6 první věty se nevztahují
ustanovení části třetí tohoto řádu.
§ 76
Věcná a místní příslušnost
1. Disciplinární komise OFS projednává a rozhoduje (dále jen „projednává“) v prvním stupni
disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými
okresním fotbalovým svazem, jehož je tato disciplinární komise orgánem.
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2. Disciplinární komise KFS projednává v prvním stupni disciplinární přečiny, k nimž došlo
v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými krajským fotbalovým svazem, jehož je
tato disciplinární komise orgánem.
3. Disciplinární komise PFS projednává v prvním stupni disciplinární přečiny, k nimž došlo
v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými Pražským fotbalovým svazem.
4. Disciplinární komise ŘKČ projednává v prvním stupni disciplinární přečiny:
a) k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými Řídící komisí pro
Čechy a soutěží I. celostátní dorostenecké ligy;
b) k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi I. a II. ligy žen, divize žen
v Čechách, I. a II. ligy dorostenek, I. a II. ligy starších a mladších žákyň, přípravky;
c) spáchané členy orgánů krajských fotbalových svazů, Pražského fotbalového svazu
a okresních fotbalových svazů v Čechách.
5. Disciplinární komise ŘKM projednává v prvním stupni disciplinární přečiny:
a) k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými Řídící komisí pro
Moravu;
b) k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěží divize žen na Moravě;
c) spáchané členy orgánů krajských fotbalových svazů a okresních fotbalových svazů
na Moravě.
6. Disciplinární komise LFA projednává v prvním stupni disciplinární přečiny, které byly
spáchány při utkáních Celostátních ligových soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s nimi
členskými kluby, hráči, trenéry, vedoucími družstev, statutárními orgány a administrátory
členských klubů, jakož i lékaři, jinými zdravotníky, maséry, pořadateli klubů, popřípadě též
jinými členy FAČR.
7. Vždy pouze disciplinární komise LFA projednává v prvním stupni přečiny, které byly
spáchány při utkáních fotbalových soutěží na úrovni I. a II. ligy mužů nebo v bezprostřední
souvislosti s nimi technickými delegáty Ligové fotbalové asociace podle § 23 řádu
rozhodčích a delegátů.
8. Etická komise projednává v prvním stupni disciplinární přečiny:
a) k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi řízenými Ligovou fotbalovou
asociací a které byly spáchány rozhodčími nebo delegáty;
b) k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti s reprezentací ČR;
c) spáchané členy orgánů FAČR kromě orgánů, které se podle článku 17 odst. 5 Stanov
za orgány FAČR pouze považují, a členy Sboru rozhodců nebo registrovanými
zprostředkovateli;
d) ve všech ostatních případech, nestanoví-li tento řád něco jiného.
9. Vždy pouze Etická komise projednává v prvním stupni přečiny:
a) dopingu podle § 52 tohoto řádu,
b) znevážení jména fotbalu podle § 59 tohoto řádu, a to pouze na návrh Výkonného
výboru FAČR;
c) maření výkonu rozhodnutí ve všech případech podle § 60 odst. 1. písm. d), a odst. 2,
až 4 tohoto řádu a v případech podle § 60 odst. 1 písm. a) až c) tohoto řádu, jde-li o
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rozhodnutí vydaná v rozhodčím řízení podle Stanov a Procesního řádu a o rozhodnutí
Odvolací komise.
10. Výkonné výbory okresních fotbalových svazů projednávají disciplinární přečiny ve druhém
stupni na základě odvolání proti rozhodnutím vydaným disciplinárními komisemi OFS.
11. Odvolací a revizní komise krajských fotbalových svazů a Pražského fotbalového svazu
projednávají disciplinární přečiny ve druhém stupni na základě odvolání proti rozhodnutím
vydaným disciplinárními komisemi KFS a disciplinární komisí PFS.
12. Odvolací komise projednává disciplinární přečiny ve druhém stupni na základě odvolání
proti rozhodnutím vydaným disciplinární komisí ŘKČ, disciplinární komisí ŘKM,
disciplinární komisí LFA a Etickou komisí; ustanovení § 75 odst. 3 tohoto řádu tím není
dotčeno.
13. Pro posouzení příslušnosti disciplinárního orgánu je rozhodující stav ke dni, kdy ke
spáchání disciplinárního přečinu nebo jednání, za něž by měl být podezřelý odpovědný,
mělo dojít.
14. Vznikne-li v řízení důvodná pochybnost o příslušnosti disciplinárního orgánu k projednání
věci, předloží disciplinární orgán věc Odvolací komisi k rozhodnutí o kompetenčním sporu.
15. V druhém stupni projednává rozhodnutí o přečinu dopingu podle § 52 tohoto řádu Rozhodčí
komise Českého Olympijského Výboru nebo CAS; věcnou příslušnost stanoví Směrnice.

§ 77
Společné řízení a odnětí věci Etickou komisí
1. Proti všem podezřelým, jejichž disciplinární přečiny spolu souvisí a o všech útocích
pokračujícího disciplinárního přečinu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité
důvody. O jiných disciplinárních přečinech se koná společné řízení tehdy, je-li takový
postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.
2. Společné řízení se koná vždy před nejvyšším ze všech disciplinárních orgánů příslušných
rozhodovat ve věci, pokud by nešlo o společné řízení; nejvyšší orgán se určuje v prvním
stupni podle opačného pořadí, než je uvedeno v § 75 odst. 1 tohoto řádu, a ve druhém stupni
podle opačného pořadí, než je uvedeno v § 75 odst. 2 tohoto řádu.
3. Je-li podle předchozích ustanovení dána příslušnost několika disciplinárních orgánů, koná
se řízení před tím z nich, u něhož bylo disciplinární řízení zahájeno nejdříve.
4. Společné řízení proti pachateli a účastníkovi podle § 10 tohoto řádu se koná u
disciplinárního orgánu příslušného konat řízení proti pachateli.
5. Etická komise je oprávněna i u již probíhajícího disciplinárního řízení ve zvlášť závažných
případech podezření ze spáchání disciplinárního přečinu úplatkářství podle § 49, podvodu
podle § 53 nebo narušení regulérnosti soutěže či utkání podle § 64 tohoto řádu rozhodnout
o tom, že věc projedná ve své působnosti; ustanovení § 76 odst. 13 tohoto řádu tím není
dotčeno.
§ 78
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Vyloučení a spojení věcí
1. K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z disciplinárních
přečinů nebo proti některému z podezřelých vyloučit ze společného řízení.
2. Jsou-li tu podmínky společného řízení, může disciplinární orgán spojit k společnému
projednání a rozhodnutí věci, v nichž probíhají samostatná řízení.
§ 79
Vyloučení členů disciplinárních orgánů
1. Z vykonávání úkonů řízení a z rozhodování v něm je vyloučen ten člen disciplinárního
orgánu, u něhož pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se řízení přímo dotýká
nebo k jejich zástupcům je důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.
2. Z vykonávání úkonů a z rozhodování je kromě toho vyloučen také ten člen disciplinárního
orgánu, který se již zúčastnil rozhodování téže věci jako člen jiného orgánu.
3. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí
disciplinárního orgánu.
4. O vyloučení z důvodů podle odstavců 1 a 2 rozhodne, a to i bez návrhu, disciplinární orgán,
kterého se tyto důvody týkají.
5. Bude-li namítána podjatost rozhodujícího orgánu, bude o ní rozhodnuto v rámci odvolacího,
příp. přezkumného řízení.
6. Vyloučí-li se tolik členů disciplinárního orgánu, že pro jejich vyloučení není tento orgán
schopen se usnášet, postoupí tento orgán věc k projednání nejblíže vyššímu disciplinárnímu
orgánu; nejvyšší orgán se určuje v prvním stupni podle opačného pořadí, než je uvedeno v
§ 75 odst. 1 tohoto řádu, a ve druhém stupni podle opačného pořadí, než je uvedeno v § 75
odst. 2 tohoto řádu.

Díl 2
Statuty
Etické komise
disciplinární komice ŘKČ, disciplinární komice ŘKM
a disciplinární komise LFA
§ 80
Postavení a složení Etické komise
1. Etická komise je orgánem, jehož členové jsou s výjimkou jeho předsedy voleni Výkonným
výborem na návrh předsedy Etické komise a který vykonává činnost podle ustanovení
tohoto řádu.
2. Etická komise je složena z předsedy, kterého volí Valná hromada, jednoho místopředsedy,
kterého ze svých členů volí Etická komise, a dalších pěti členů.
3. Předseda Etické komise:
a) svolává a řídí zasedání Etické komise;
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b) předkládá Etické komisi návrhy na zvolení nebo odvolání místopředsedy Etické
komise.
4. Místopředseda Etické komise je volen členy této komise na návrh jejího předsedy.
Místopředseda je oprávněn zastupovat předsedu při výkonu pravomocí podle odstavce 3
písm. a).
§ 81
Zasedání Etické komise
1. Etická komise zasedá zpravidla jednou měsíčně, nerozhodne-li sama jinak.
2. Zasedání Etické komise se svolává na základě:
a) rozhodnutí jejího předsedy;
b) žádosti nadpoloviční většiny všech jejích členů;
c) žádosti Výkonného výboru.
3. Předseda Etické komise je povinen svolat zasedání této komise do pěti pracovních dnů na
základě žádosti podle odstavce 2 písm. b) nebo c), není-li v žádosti připuštěna lhůta delší.
4. Etická komise rozhoduje o účasti členů FAČR a dalších osob na svém zasedání; to neplatí
o členovi FAČR, o jehož právech a povinnostech má být rozhodnuto.
§ 82
Hlasování a rozhodování
1. Etická komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
2. K přijetí rozhodnutí Etické komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích přítomných
členů.
3. Požádá-li o to alespoň jeden člen Etické komise, hlasuje se o zvolení nebo odvolání
místopředsedy v tajném hlasování. O způsobu tajného hlasování rozhodne předseda Etické
komise.
4. Etické komise je oprávněna rozhodovat per rollam.
§ 83
Součinnost
1. Orgány FAČR, jejich členové, jakož i členové FAČR jsou povinni poskytovat Etické komisi
součinnost při výkonu její pravomoci; zejména jsou povinni:
a) poskytovat jí řádně a včas listiny a jiné doklady, které si Etická komise od nich
vyžádá,
b) podávat Etické komisi písemnou i ústní formou požadované informace a vysvětlení,
c) po předvolání se zúčastnit jednání Etické komise a aktivně přispívat k projednávání
věci.
2. Podmínky pro řádnou činnost Etické komise, včetně nezbytného administrativního
zajištění, zabezpečuje generální sekretář FAČR prostřednictvím sekretariátu FAČR.
Náklady spojené s výkonem činnosti Etické komise jsou součástí rozpočtu FAČR.
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§ 84
Evidence činnosti Etické komise
1. Etická komise je povinna vést o své činnosti řádnou evidenci. Úřední doklady, zejména
rozhodnutí Etické komise se označují jejím názvem, hlavičkovým papírem FAČR a
podpisem jejího předsedy, místopředsedy či jiného pověřeného člena.
2. Rozhodnutí Etické komise se spolu s ostatním spisovým materiálem archivují po dobu 5 let
od pravomocného skončení řízení.

§ 85
Další použití Stautu
1. Ustanovení § 80 až 84 platí obdobně též pro disciplinární komisi ŘKČ a pro disciplinární
komisi ŘKM.
2. Ustanovení § 80 až 84 se použijí přiměřeně též pro disciplinární komise pobočných spolků.
§ 86
Disciplinární komise LFA
1. Statut disciplinární komise LFA jakožto orgánu, na který se vztahují ustanovení článku 17
odst. 6 a zejména článku 30 Stanov, schvaluje, včetně případných změn a doplňků vždy po
jeho předložení generálnímu sekretáři Ligový výbor Ligové fotbalové asociace.
2. Statut podle odstavce 1 lze na disciplinární řízení podle tohoto řádu použít pouze v míře,
v jaké je v souladu se Stanovami a ostatními předpisy FAČR, zejména s tímto řádem.

Díl 3
Účastníci řízení a jejich zástupci
§ 87
Účastníci řízení a jejich práva
1. Účastníkem řízení je vždy podezřelý a dále ten, o jehož právech a povinnostech se
v disciplinárním řízení rozhoduje nebo ten, do jehož právního postavení má být
rozhodnutím přímo zasaženo.
2. Podezřelý má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu vytýkají, a k důkazům
o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho
obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má též právo zvolit si
zástupce.
3. Účastník řízení má právo seznámit se s podklady, na základě nichž disciplinární orgán
rozhoduje; toto právo může disciplinární orgán ze závažných důvodů odepřít.
4. Zákonný zástupce podezřelého, který není plně svéprávný, je oprávněn tohoto podezřelého
zastupovat, zejména zvolit mu zástupce, činit za podezřelého návrhy, podávat za něho
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žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle
zákona může zúčastnit podezřelý.
5. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně též pro opatrovníka podezřelého.
§ 88
Zástupce účastníka řízení
1. Zástupcem si účastník může zvolit advokáta. Advokát je oprávněn dát se zastupovat jiným
advokátem nebo advokátním koncipientem.
2. Účastník se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná a
je členem FAČR. Tento zástupce může jednat pouze osobně.
3.

Disciplinární orgán rozhodne, že zastoupení podle odstavce 2 nepřipouští, jestliže zástupce
zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování nebo jestliže jako zástupce vystupuje v
různých věcech opětovně; to neplatí, pokud je zástupce členem klubu, s nímž se řízení vede.

4. Zástupci, jejž si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou moc,
nebo tento zástupce předloží disciplinárnímu orgánu plnou moc písemnou.

HLAVA II
PRŮBĚH ŘÍZENÍ
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 89
Zahájení disciplinárního řízení
1. Nasvědčují-li věrohodným způsobem zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl
spáchán disciplinární přečin, zahájí disciplinární orgán neprodleně disciplinární řízení.
2. Disciplinární řízení je zahájeno tím, že je:
a) na Úřední desce uveřejněno vyrozumění o zahájení řízení o disciplinárním přečinu,
který byl uveden v zápise o utkání, popřípadě je na ní uveřejněn celý zápis o utkání,
nebo
b) na Úřední desce uveřejněno vyrozumění o tom, že se podezřelému touto cestou
doručuje vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s tím, že toto vyrozumění
musí obsahovat tak podrobný popis skutku, kterého se měl podezřelý dopustit, aby
tento skutek nemohl být zaměněn s jiným, nebo
c) doručeno podezřelému prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení obsahující tak podrobný popis skutku,
kterého se měl podezřelý dopustit, aby tento skutek nemohl být zaměněn s jiným,
nebo
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d) napomenutím hráče podle § 47 odst. 1 tohoto řádu.
3. Pokud disciplinární orgán dospěje před zahájením disciplinárního řízení k závěru, že v
posuzované věci nedošlo ke spáchání disciplinárního přečinu, věc odloží a tuto skutečnost
poznamená do spisu, příp. jiným vhodným způsobem zaznamená.
4. Pokud disciplinární orgán dospěje k závěru, že disciplinárním přečinem mohla být současně
naplněna skutková podstata úmyslného trestného činu, oznámí zjištěné skutečnosti
orgánům činným v trestním řízení.
§ 90
Souběh disciplinárního a trestního řízení
1. V případě souběhu disciplinárního a trestního řízení může disciplinární orgán rozhodnout,
a to i opakovaně, o přerušení disciplinárního řízení, dospěje-li k závěru, že je to s ohledem
na další průběh a rozhodnutí v disciplinárním řízení vhodné a účelné.
2. V rozhodnutí o přerušení řízení podle odstavce 1 musí disciplinární orgán stanovit lhůtu, na
níž se disciplinární řízení přerušuje. Tato lhůta nesmí překročit šest měsíců.
§ 91
Postup řízení, účast na zasedání disciplinárního orgánu
1. Po zahájení řízení disciplinární orgán nevyčkává dalších návrhů a postupuje tak, aby řízení
bez průtahů směřovalo k rozhodnutí věci a k jeho výkonu.
2. Účastník je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání
disciplinárního orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně; byla-li podezřelému
předběžně zakázána činnost dle ustanovení § 93 tohoto řádu, má se za to, že disciplinární
přečin bude projednán na nejbližším zasedání příslušného disciplinárního orgánu.
3. Účastník je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li
výslovně disciplinárním orgánem na toto zasedání předvolán.
4. Nedostaví-li se účastník předvolaný podle odstavce 3 bez řádné a důvodné omluvy na
zasedání disciplinárního orgánu nebo nedostaví-li se na toto zasedání účastník, který nemá
povinnost se zasedání zúčastnit, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti.
5. V případě, že je předvolávaná osoba členem členského klubu nebo osobou, která je
prostřednictvím tohoto klubu registrována jako člen FAČR, nebo členem realizačního týmu
klubu, odpovídá tento klub za její účast.
§ 92
Zasedání disciplinárního orgánu
1. Zasedání disciplinárního orgánu řídí a dokazování provádí předseda tohoto orgánu,
nepověří-li tím jiného člena disciplinárního orgánu.
2. Není-li předseda
místopředseda.

disciplinárního

orgánu

přítomen,

vykonává

jeho

pravomoci

3. Disciplinární orgán odročí zasedání, objeví-li se překážka, pro kterou nelze zasedání
uskutečnit nebo v něm pokračovat, s tím, že současně stanoví den, kdy se bude konat další
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zasedání; odročit zasedání na neurčito je možné, jen pokud to vyžaduje povaha úkonu, pro
který zasedání není možné provést nebo v něm pokračovat. Odpadne-li překážka, pro kterou
muselo být zasedání odročeno na neurčito, je třeba bez zbytečného odkladu po odpadnutí
překážky, nařídit zasedání disciplinárního orgánu nebo učinit jiný úkon směřující ke
skončení věci.

Díl 2
Předběžný zákaz činnosti, dokazování
§ 93
Předběžně zakázaná činnost
1. Byl-li hráč vyloučen podle pravidla č. 12 pravidel fotbalu a rozhodčí toto jednání sám zapsal
do zápisu o utkání, má tento hráč od okamžiku vyloučení předběžný zákaz závodní činnosti.
2. Předběžně zakázanou činnost má také:
a) hráč, který měl být podle pravidla č. 12 pravidel fotbalu vyloučen, a to k okamžiku,
kdy rozhodčí toto jednání zapsal do zápisu o utkání na pokyn delegáta,
b) hráč, který byl napomínán podle § 47 odst. 1 tohoto řádu, a to k okamžiku skončení
utkání, v němž byl hráč napomínán,
c) člen realizačního týmu, který se dopustil jednání, za které by jako hráč měl být podle
pravidla č. 12 pravidel fotbalu vyloučen, a to k okamžiku, kdy rozhodčí toto jednání
zapsal do zápisu o utkání.
3. K předběžnému zákazu činnosti podle odstavce 2 dochází okamžikem zapsání do zápisu o
utkání.
4. Předběžný zákaz činnosti trvá do právní moci rozhodnutí ve věci samé, pokud disciplinární
orgán nerozhodně o jeho zrušení.
5. Disciplinární orgán může ve výjimečných případech rozhodnutím zrušit předběžný zákaz
závodní činnosti, pokud má závažné pochybnosti o správnosti postupu vedoucího
k vyloučení hráče nebo k napomenutí podle § 47 odst. 1 tohoto řádu.
6. Disciplinární orgán rozhodující v prvním stupni zruší předběžný zákaz činnosti také tehdy,
pokud ukládá trest nespojený se zákazem činnosti nebo pokud po dobu předběžně zakázané
činnosti již byl ukládaný trest zákazu činnosti vykonán.
§ 94
Předběžné opatření o zákazu činnosti
1. Je-li zahájeno disciplinární řízení pro úmyslný disciplinární přečin a současně je pro týž
skutek vedeno trestní stíhání nebo trestní stíhání pro tento skutek skončilo pravomocným
odsuzujícím rozhodnutím, může disciplinární orgán podezřelému předběžným opatřením
zakázat činnost až do právní moci disciplinárního rozhodnutí ve věci samé.
2. Orgán, který rozhodnutí o předběžném opatření vydal, je povinen důvodnost předběžného
opatření průběžně zkoumat a nejpozději každé dva měsíce od právní moci předchozího
rozhodnutí znovu o trvání předběžného opatření rozhodnout.
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3. Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je přípustné odvolání, které však nemá odkladný
účinek.
4. Rozhodnutí o předběžném opatření nabývá účinnosti dnem oznámení podezřelému.
5. Předběžné opatření může trvat nejvýše:
a) tři měsíce, je-li disciplinární řízení vedeno pro disciplinární přečin, za nějž lze uložit
disciplinární trest zákazu činnosti v délce trvání nejvýše jeden rok;
b) dva roky, je-li disciplinární řízení vedeno pro disciplinární přečin, za nějž lze na
základě návrhu disciplinárního orgánu uložit disciplinární trest vyloučení z FAČR;
c) jeden rok v ostatních případech.
§ 95
Započítávání doby předběžného zákazu činnosti
Doba, po kterou byla podezřelému předběžně zakázána činnost podle § 93 nebo § 94 tohoto
řádu se započítává do doby trestu zákazu činnosti uloženého rozhodnutím ve věci samé.
§ 96
Dokazování
1. V disciplinárním řízení je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména:
a) zda se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přečin;
b) zda je za tento skutek podezřelý odpovědný;
c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu;
d) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, zejména výši škody
způsobenou disciplinárním přečinem;
e) okolnosti, které vedly ke spáchání disciplinárního přečinu nebo umožnily jeho
spáchání.
2. Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi
podezřelého a svědků, videozáznamy, audiozáznamy, znalecké posudky, věci a listiny
důležité pro disciplinární řízení. Každý z účastníků může důkaz vyhledat, předložit nebo
jeho provedení navrhnout.
3. Důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit
v disciplinárním řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která
takového donucení nebo hrozby donucení použila.
§ 97
Povinnost svědčit
1. Každý člen FAČR je povinen se na předvolání disciplinárního orgánu dostavit a vypovídat
jako svědek o tom, co je mu známo o disciplinárním přečinu a o pachateli nebo o
okolnostech důležitých pro disciplinární řízení.
2. Právo odepřít výpověď má podezřelý a příbuzný podezřelého v pokolení přímém, jeho
sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh.
3. Každý je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního
stíhání nebo disciplinárního řízení sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému
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sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v
poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Díl 3
Rozhodnutí
§ 98
Podklady pro vydání rozhodnutí
Při svém rozhodnutí disciplinární orgán přihlíží jen ke skutečnostem, které byly při jeho
zasedání projednány, a důkazům, které byly při jeho jednání provedeny.

§ 99
Rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení a o postoupení věci
1. Disciplinární orgán zastaví disciplinární řízení, shledá-li, že tu je některá z okolností
uvedených v § 72 tohoto řádu.
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 se může týkat také jen některého ze skutků, pro něž je
disciplinární řízení vedeno.
3. Disciplinární orgán řízení také zastaví:
a) nebylo-li prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je disciplinární řízení vedeno,
b) skutek, pro nějž je vedeno disciplinární řízení, není disciplinárním přečinem,
c) nebylo-li prokázáno, že skutek spáchal podezřelý.
4. Disciplinární orgán věc postoupí příslušnému disciplinárnímu orgánu, zjistí-li, že není
příslušný podle § 76 odst. 1 až 14 tohoto řádu. V takovém případě předá disciplinárnímu
orgánu příslušnému veškerou dokumentaci, kterou ve věci shromáždil. Stejně postupuje,
rozhodne-li Odvolací komise podle § 76 odst. 15 tohoto řádu, že není příslušný věc
projednat, nebo rozhodne-li Etická komise podle § 77 odst. 5 tohoto řádu, že věc projedná
ve své působnosti.
§ 100
Rozhodnutí o přerušení disciplinárního řízení
1. Disciplinární orgán přeruší disciplinární řízení za podmínek stanovených v § 90 tohoto řádu
nebo nelze-li věc projednat pro těžkou chorobu podezřelého, o které se disciplinární orgán
před projednáním věci dozví.
2. Disciplinární orgán přeruší disciplinární řízení také tehdy, jestliže nelze v disciplinárním
řízení pokračovat proto, že podezřelý není členem FAČR.
3. Pomine-li důvod přerušení, disciplinární orgán v disciplinárním řízení pokračuje.
4. Přerušení řízení nebrání tomu, aby disciplinární orgán rozhodl o prodloužení trvání
předběžného opatření podle § 94 odst. 2 Disciplinárního řádu.
42

§ 101
Rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a o trestu
1. Neučiní-li disciplinární orgán žádné z rozhodnutí podle § 99 nebo § 100 tohoto řádu,
rozhodne, že je pachatel:
a) vinen disciplinárním přečinem, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) odpovědný za disciplinární přečin, jde-li o právnickou osobu,
a uloží pachateli disciplinární trest.
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat:
a) označení disciplinárního orgánu,
b) den a místo vydání rozhodnutí,
c) výrok rozhodnutí,
d) odůvodnění, pokud tak výslovně stanoví tento řád,
e) poučení o opravném prostředku.
3. Výrok rozhodnutí musí obsahovat:
a) popis skutku, kterého se měl podezřelý dopustit, a to tak podrobný, aby skutek
nemohl být zaměněn s jiným,
b) označení disciplinárního přečinu, který je ve skutku spatřován, a
c) určení trestu, který se podezřelému ukládá.
4. Odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně se vyhotovuje pouze tehdy,
pokud je proti rozhodnutí podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání a odvolatel
současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.
§ 102
Oznámení rozhodnutí
Rozhodnutí je nutné oznámit bez zbytečného odkladu po jeho vydání účastníkům řízení, a to
doručením dle § 74 tohoto řádu.
§ 103
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
1. Rozhodnutí je pravomocné, jestliže:
a) proti němu tento řád nepřipouští odvolání nebo odvolání nemá podle tohoto řádu
odkladný účinek;
b) proti němu tento řád odvolání sice připouští, avšak odvolání nebylo ve lhůtě podáno
nebo se všechny oprávněné osoby práva na odvolání vzdaly nebo je výslovně vzaly
zpět anebo bylo podané odvolání zamítnuto.
2. Pravomocné rozhodnutí je současně též vykonatelné, nevyplývá-li z tohoto řádu něco
jiného.
3. Rozhodnutí, jímž se ukládá disciplinární trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo
uzavření stadionu, je ve výroku o uložení tohoto disciplinárního trestu vykonatelné
doručením; o zrušení vykonatelnosti může rozhodnout předseda odvolacího orgánu
postupem podle § 110 odst. 9 tohoto řádu.
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Díl 4
Odvolání a řízení o něm
§ 104
Odvolání
1. Opravným prostředkem proti rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně je odvolání.
2. Odvolání má odkladný účinek, pokud tento řád nestanoví jinak.
§ 105
Osoby oprávněné podat odvolání
1. Rozhodnutí může odvoláním napadnout pouze účastník řízení.
2. Osoba oprávněná napadat rozhodnutí pro nesprávnost některého jeho výroku je může
napadat také proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o řízení
předcházejícím rozhodnutí, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný
nebo že chybí.
§ 106
Lhůta a místo podání odvolání
1. Odvolání se podává u orgánu příslušného rozhodovat o odvolání ve lhůtě sedmi dnů ode
dne doručení rozhodnutí.
2. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u disciplinárního orgánu, proti jehož
rozhodnutí směřuje, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.
§ 107
Obsah odvolání
1. Z odvolání musí být patrné:
a) kterému disciplinárnímu orgánu je určeno,
b) kdo jej činí a kdo jej podepsal,
c) označení rozhodnutí, proti němuž směřuje,
d) z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno,
e) označení důkazů, které odvolatel navrhuje v odvolacím řízení provést,
f) čeho se odvolatel domáhá,
g) kdy bylo učiněno,
h) že byl uhrazen poplatek za odvolání, pokud odvolání podává fyzická osoba.
2. Odvolání lze opřít o nové skutečnosti a důkazy.
3. Odvolání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit
písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle
zvláštních předpisů.
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4. Nesplňuje-li odvolání náležitosti stanovené v odstavci 1, vyzve odvolací orgán k odstranění
vad odvolání a stanoví pro jejich odstranění lhůtu pěti dnů. Nebudou-li vady ve stanovené
lhůtě odstraněny, odvolací řízení zastaví.
5. Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí, které je vykonatelné před právní mocí dle § 103
odstavce 3 tohoto řádu, může odvolatel spolu s podáním odvolání požádat o zrušení
vykonatelnosti; tato žádost musí být odůvodněna. O žádosti rozhoduje předseda odvolacího
orgánu zpravidla do tří dnů ode dne doručení odvolání.

§ 108
Vzdání se a zpětvzetí odvolání
1. Po doručení anebo vyhlášení rozhodnutí se může oprávněná osoba práva na odvolání
výslovně vzdát. V případě vzdání se práva na odvolání po vyhlášení rozhodnutí se tato
skutečnost písemně zaznamená a oprávněná osoba toto stvrdí svým podpisem.
2. Osoba, která odvolání podala, je může výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby,
než odvolací orgán rozhodne.
3. Zpětvzetí odvolání vezme na vědomí odvolací orgán poznamenáním do spisu a řízení
zastaví.
§ 109
Řízení u odvolacího orgánu
1. O termínu konání odvolacího jednání je odvolací orgán povinen vyrozumět účastníky řízení
alespoň tři dny před konáním jednání. Odvolání lze projednat i tehdy, jestliže se všichni
účastníci řízení dodržení této lhůty vzdají.
2. Účast v odvolacím řízení se řídí § 91 odst. 2 až 5 tohoto řádu.
3. Považuje-li odvolací orgán za účelné, aby se odvolacího jednání zúčastnil zástupce
disciplinárního orgánu, který rozhodoval v prvním stupni, předvolá jej k jednání.
4. Po zahájení jednání přednese předseda odvolacího orgánu nebo jiný pověřený člen
napadené rozhodnutí a podá zprávu o stavu věci.
5. Pokud je odvolatel přítomen, přednese odvolání, návrhy na doplnění dokazování a vyjádří
se k věci. Není-li odvolatel přítomen, přečte odvolání předseda odvolacího orgánu nebo jiný
pověřený člen.
6. Je-li účastníkem řízení i jiná osoba než odvolatel, umožní jí odvolací orgán se k věci
vyjádřit, je-li přítomna. Pokud přítomna není a ve věci podala písemné vyjádření, předseda
odvolacího orgánu nebo jiný pověřený člen jej přečte.
7. Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí a provede důkazy potřebné pro rozhodnutí
o odvolání.
§ 110
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Rozhodnutí odvolacího orgánu
1. Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno opožděně, osobou neoprávněnou nebo
osobou, která se odvolání výslovně vzdala nebo znovu podala odvolání, které v téže věci
již předtím výslovně vzala zpět.
2. Jako opožděné nemůže být zamítnuto odvolání, které oprávněná osoba podala opožděně jen
proto, že se řídila nesprávným poučením disciplinárního orgánu rozhodujícího v prvním
stupni.
3. Nezamítne-li odvolání podle odstavce 1 nebo nezastaví-li řízení podle § 108 odst. 3 tohoto
řádu, odvolací orgán přezkoumá správnost napadeného rozhodnutí.
4. Odvolací orgán odvolání zamítne, shledá-li že není důvodné.
5. Shledá-li odvolací orgán, že odvolání je důvodné,
a) zruší napadené rozhodnutí nebo jeho část a v rozsahu zrušení ve věci sám rozhodne
nebo
b) doplní chybějící či neúplný výrok.
6. Rozhodnutí o odvolání musí obsahovat:
a) označení disciplinárního orgánu,
b) den a místo vydání rozhodnutí,
c) výrok rozhodnutí,
d) odůvodnění, pokud tak výslovně stanoví tento řád,
e) poučení možnosti podat návrh na přezkum rozhodnutí, pokud to tento řád připouští,
nebo poučení o tom, že žádný další opravný prostředek není ze strany dosavadních
účastníků řízení přípustný.
7. Je-li odvolatelem fyzická osoba, vyhotovuje se odůvodnění rozhodnutí o odvolání pouze
tehdy, pokud je ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí účastníkem řízení uhrazen
poplatek za odůvodnění a účastník řízení v téže lhůtě výslovně požádá o vyhotovení
odůvodnění.
8. Je-li odvolatelem klub, odůvodnění rozhodnutí o odvolání se vyhotovuje pouze tehdy,
pokud účastník řízení ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí výslovně požádá o
vyhotovení odůvodnění.
9. Žádosti podle § 107 odst. 5 předseda odvolacího orgánu vyhoví, je-li důvodná, jinak ji
zamítne; rozhodnutí se neodůvodňuje.

HLAVA III
MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Díl 1
Přezkum rozhodnutí
§ 111
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Návrh na přezkum rozhodnutí
1. Návrh na přezkum rozhodnutí je mimořádný opravný prostředek, kterým může účastník
řízení napadnout rozhodnutí o odvolání vydané výkonným výborem okresního fotbalového
svazu nebo odvolací a revizní komisí krajského fotbalového svazu nebo Pražského
fotbalového svazu.
2. Návrh na přezkum rozhodnutí lze podat pouze proti rozhodnutím, u nichž účastník řízení
požádal podle § 110 odst. 7 a 8 tohoto řádu o vyhotovení odůvodnění.
§ 112
Lhůta a místo podání návrhu na přezkum rozhodnutí
Návrh na přezkum rozhodnutí se podává u Odvolací komise, a to ve lhůtě jednoho měsíce od
doručení odůvodnění podle § 110 odst. 7 tohoto řádu.
§ 113
Obsah návrhu na přezkum rozhodnutí
1. Z návrhu na přezkum rozhodnutí musí být patrné:
a) kterému disciplinárnímu orgánu je určeno;
b) kdo jej činí a kdo jej podepsal;
c) označení rozhodnutí, proti němuž směřuje;
d) z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno;
e) označení důkazů, které odvolatel navrhuje v přezkumném řízení provést;
f) čeho se navrhovatel domáhá;
g) kdy bylo učiněno;
h) že byl uhrazen poplatek za přezkum, pokud návrh na přezkum podává fyzická osoba.
2. Návrh na přezkum rozhodnutí lze opřít o nové skutečnosti a důkazy, pokud jsou označeny
nejpozději ve lhůtě pro podání návrhu na přezkum rozhodnutí.
3. Návrh na přezkum rozhodnutí se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně
označen. Lze jej učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle
zvláštních předpisů.
4. Nesplňuje-li návrh na přezkum rozhodnutí náležitosti stanovené v odstavci 1, vyzve
přezkumný orgán k odstranění vad návrhu na přezkum rozhodnutí ve lhůtě pěti dnů.
Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, přezkumné řízení zastaví.
§ 114
Zpětvzetí návrhu na přezkum rozhodnutí
1. Osoba, která návrh na přezkum rozhodnutí podala, jej může výslovným prohlášením vzít
zpět, a to až do doby, než přezkumný orgán rozhodne.
2. Zpětvzetí návrhu na přezkum rozhodnutí vezme na vědomí přezkumný orgán
poznamenáním do spisu a řízení zastaví.
§ 115
47

Řízení u přezkumného orgánu
1. O termínu konání jednání v přezkumném řízení je přezkumný orgán povinen vyrozumět
účastníky řízení alespoň tři dny před konáním jednání. Návrh na přezkum rozhodnutí lze
projednat i tehdy, jestliže se všichni účastníci řízení dodržení této lhůty vzdají.
2. Účast v přezkumném řízení se řídí § 91 odst. 2 až 5 tohoto řádu.
3. Považuje-li přezkumný orgán za účelné, aby se jednání zúčastnili zástupci orgánů, které
rozhodovaly v prvním stupni a v odvolacím řízení, předvolá je k jednání.
4. Po zahájení jednání přednese předseda přezkumného orgánu nebo jiný pověřený člen
napadené rozhodnutí a podá zprávu o stavu věci.
5. Pokud je navrhovatel přítomen, přednese návrh na přezkum rozhodnutí, návrhy na doplnění
dokazování a vyjádří se k věci. Není-li navrhovatel přítomen, přečte návrh na přezkum
rozhodnutí předseda nebo jiný pověřený člen přezkumného orgánu.
6. Je-li účastníkem řízení i jiná osoba než navrhovatel, umožní jí přezkumný orgán se k věci
vyjádřit, je-li přítomna. Pokud přítomna není a ve věci podala písemné vyjádření, předseda
přezkumného orgánu nebo jiný pověřený člen jej přečte.
7. Přezkumný orgán přezkoumá napadené rozhodnutí a provede důkazy potřebné pro
rozhodnutí o návrhu na přezkum rozhodnutí.
§ 116
Rozhodnutí přezkumného orgánu
1. Přezkumný orgán zamítne návrh na přezkum rozhodnutí, byl-li podán opožděně, osobou
neoprávněnou nebo osobou, která znovu podala návrh na přezkum rozhodnutí, který v téže
věci již předtím výslovně vzala zpět.
2. Jako opožděný nemůže být zamítnut návrh na přezkum rozhodnutí, který oprávněná osoba
podala opožděně jen proto, že se řídila nesprávným poučením odvolacího disciplinárního
orgánu.
3. Nezamítne-li přezkumný orgán návrh na přezkum rozhodnutí podle odstavce 1 nebo
nezastaví-li podle § 113 odst. 4 tohoto řádu přezkumné řízení, přezkoumá správnost
napadeného rozhodnutí.
4. Přezkumný orgán návrh na přezkum rozhodnutí zamítne, shledá-li, že není důvodný.
5. Shledá-li přezkumný orgán, že návrh na přezkum rozhodnutí je důvodný,
a) zruší napadené rozhodnutí nebo jeho část a v rozsahu zrušení ve věci sám rozhodne,
nebo
b) při částečném zrušení napadeného rozhodnutí nebo i bez něho doplní chybějící či
neúplný výrok, anebo
c) zruší napadené rozhodnutí, věc vrátí odvolacímu orgánu k dalšímu projednání a
vysloví závazný právní názor, nemůže-li ve věci rozhodnout sám.
6. Rozhodnutí o návrhu na přezkum rozhodnutí musí obsahovat:
a) označení disciplinárního orgánu, který rozhodl;
b) den a místo vydání rozhodnutí;
c) výrok rozhodnutí;
d) odůvodnění, pokud tak výslovně stanoví tento řád;
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e) poučení o tom, že žádný další opravný prostředek není přípustný.
7. Je-li podatelem fyzická osoba, vyhotovuje se odůvodnění rozhodnutí o návrhu na přezkum
rozhodnutí pouze tehdy, pokud je ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí
účastníkem řízení uhrazen poplatek za odůvodnění a účastník řízení v téže lhůtě výslovně
požádá o vyhotovení odůvodnění.
8. Je-li podatelem klub, odůvodnění rozhodnutí o návrhu na přezkum rozhodnutí se
vyhotovuje pouze tehdy, pokud účastník řízení ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení
rozhodnutí výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.
9. Odůvodnění rozhodnutí o návrhu na přezkum rozhodnutí se však vyhotovuje vždy, je-li
rozhodnuto podle odstavce 5 písm. c).

Díl 2
Dovolání
§ 117
Dovolání
1. Proti pravomocnému rozhodnutí disciplinárního orgánu, jímž byl závažným způsobem
porušen Disciplinární řád nebo které bylo učiněno na podkladě podstatných vad řízení,
může generální sekretář podat u Odvolací komise dovolání.
2. Dovolaní může generální sekretář podat také tehdy, skončilo-li disciplinární řízení
pravomocným rozhodnutím a vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy disciplinárnímu
orgánu dříve neznámé, u kterých lze důvodně předpokládat, že by mohly samy o sobě nebo
ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými již dříve odůvodnit jiné rozhodnutí.
3. Generální sekretář může vzít zpět dovolání, které podal, a to až do doby, než dovolací orgán
rozhodne.
4. Dospěje-li generální sekretář na podkladě obsahu spisu k závěru, že by měl být přerušen
výkon trestu, navrhne Odvolací komisi takový postup spolu s podáním dovolání.
5. Z dovolání musí být patrné:
a) kterému disciplinárnímu orgánu je určeno;
b) kdo je činí a kdo je podepsal;
c) označení rozhodnutí, proti němuž směřuje;
d) z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno;
e) odůvodnění podání dovolání;
f) označení důkazů, které dovolatel navrhuje v dovolacím řízení provést;
g) čeho se dovolatel domáhá;
h) kdy bylo učiněno.
6. Nesplňuje-li dovolání náležitosti stanovené v odstavci 5, vyzve dovolací orgán k odstranění
vad dovolání ve lhůtě pěti dnů. Nelze-li dovolání pro neodstranění vad ve stanovené lhůtě
projednat, dovolací orgán dovolací řízení zastaví.
§ 118
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Řízení o dovolání
1. Řízení o dovolání se koná pouze za účasti členů Odvolací komise, pokud Odvolací komise
nerozhodne jinak. Pokud jsou účastníci nebo další osoby předvoláni, jsou v takovém
případě povinni se zasedání zúčastnit. Řízení je oprávněn se účastnit vždy generální sekretář
nebo osoba jím pověřená; Odvolací komise je povinna generálního sekretáře o konání řízení
upozornit nejméně čtrnáct dní předem.
2. Odvolací komise FAČR přezkoumá správnost a odůvodněnost výroků, proti nimž bylo
dovolání podáno, a to v rozsahu a z důvodů v nich uvedených, jakož i řízení napadenému
rozhodnutí předcházející.
3. Je-li podáno dovolání, Odvolací komise přezkoumá, jestli lze důvodně předpokládat, že
nové skutečnosti nebo důkazy disciplinárnímu orgánu dříve neznámé, by mohly samy o
sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné
rozhodnutí.
§ 119
Rozhodnutí o dovolání
1. Dovolací orgán dovolání zamítne, není-li přípustné nebo není-li důvodné.
2. Shledá-li dovolací orgán, že dovolání je důvodné, zruší napadené rozhodnutí a ve věci sám
rozhodne.
3. Shledá-li dovolací orgán, že dovolání je důvodné a nemůže-li ve věci rozhodnout sám, zruší
napadené rozhodnutí, věc přikáže disciplinárnímu orgánu, jehož rozhodnutí zrušil, aby věc
v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, když současně vysloví závazný právní
názor.
4. Rozhodnutí o dovolání musí obsahovat
a) označení disciplinárního orgánu, který rozhodl,
b) den a místo vydání rozhodnutí,
c) výrok rozhodnutí,
d) odůvodnění,
e) poučení o tom, že žádný další opravný prostředek není přípustný.

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 120
Společná a přechodná ustanovení
1. Výši poplatků, které je třeba v souladu s tímto řádem platit, stanoví příloha č. 1 tohoto řádu.
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2. Ustanovení tohoto Disciplinárního řádu o trestnosti a o trestu se vztahují též na trestnost
činů a na tresty vyplývající ze Stanov nebo jiného předpisu, na který Disciplinární řád
odkazuje.
3. Odkazuje-li tento řád některým svým ustanovením na jiné ustanovení, má se tím na mysli
ustanovení tohoto řádu, nevyplývá-li z odkazu něco jiného.
4. Tímto řádem se řídí veškeré otázky disciplinárních přečinů členů FAČR, jejich trestání a
disciplinárního řízení ode dne nabytí jeho účinnosti; disciplinární řízení zahájená přede
dnem nabytí účinnosti tohoto řádu projednají orgány příslušné dle tohoto řádu.
5. Pokud bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto řádu vydáno ve věci rozhodnutí, které nabylo
právní moci, projedná se podle tohoto řádu pouze případný návrh na přezkum rozhodnutí
nebo dovolání.
6. Disciplinární trest uložený přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu za čin, který není
disciplinárním přečinem podle tohoto řádu, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se
nevykoná.
7. Odvolací komise rozhoduje na návrh generálního sekretáře o tom, který z orgánů FAČR,
jejího pobočného spolku nebo Ligové fotbalové asociace vykoná rozhodnutí orgánu FIFA,
UEFA nebo CAS, jímž se ukládá sankce podle § 13 tohoto řádu nebo stanovuje povinnost;
pro potřeby výkonu rozhodnutí se tato rozhodnutí považují za rozhodnutí vydaná podle
tohoto řádu.
8. Pro posouzení disciplinárního přečinu dopingu podle § 52 tohoto řádu, jakož i řízení o něm,
se použije Směrnice; v případě, že Směrnice nestanoví něco jiného, použije se tento řád.
§ 121
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Disciplinární řád, který byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 7. 2. 2017
a který nabyl účinnosti dne 8. 2. 2017.
2. Tento Disciplinární řád byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 27. 6. 2017 a nabývá
účinnosti dnem 1. 7. 2017. Dne 5. 9. 2017 schválil Výkonný výbor FAČR novelizaci tohoto
řádu s účinností od 6. 9. 2017. Dne 5. 12. 2017 schválil Výkonný výbor FAČR novelizaci
tohoto řádu s účinností od 6. 12. 2017. Dne 6. 3. 2018 schválil Výkonný výbor FAČR
novelizaci tohoto řádu s účinností od 7. 3. 2018.
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PŘÍLOHA Č. 1 DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

Sazebník poplatků
§1
Předmět poplatků
Poplatky se vybírají za řízení před orgány FAČR nebo jejích pobočných spolků, a to z úkonů
uvedených v § 2.
§2
Sazebník poplatků
1. Poplatky za projednání disciplinárního řízení a odvolání:
Soutěž

Výše poplatku za
projednání věci
v I. stupni

Výše poplatku za
podání odvolání

Poplatek za
odůvodnění
rozhodnutí

I. liga

2.000,- Kč

10.000,- Kč

5.000,- Kč

II. liga

2.000,- Kč

10.000,- Kč

5.000,- Kč

Česká fotbalová liga

1.000,- Kč

5.000,- Kč

2.500,- Kč

1.000,- Kč

5.000,- Kč

2,500,- Kč

1.000,- Kč

5.000,- Kč

5.000,- Kč

divize

500,- Kč

5.000,- Kč

2.500,- Kč

krajský přebor mužů

300,- Kč

3.000,- Kč

1.500,- Kč

200.- Kč

2.000,- Kč

1.000,- Kč

150,- Kč

1.500,- Kč

800,- Kč

500,- Kč

5.000,- Kč

2.500,- Kč

250,- Kč

2,500,- Kč

1.300,- Kč

150,- Kč

1,500,- Kč

800,- Kč

100,- Kč

1000,- Kč

500,- Kč

Moravskoslezská
fotbalová liga
Juniorská liga

ostatní soutěže mužů
krajského fotbalového
svazu
ostatní soutěže mužů
I. liga dorostu
Dorostenecké soutěže
řízené Řídící komisí pro
Čechy nebo pro
Moravu
Žákovské soutěže
řízené Řídící komisí pro
Čechy nebo pro
Moravu
ostatní soutěže mládeže
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I. liga žen

500,- Kč

1.000,- Kč

500,- Kč

II. liga žen

400,- Kč

1.000,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

800,- Kč

500,- Kč

300,- Kč

800,- Kč

500,- Kč

200,- Kč

800,- Kč

500,- Kč

100,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

150,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

50,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

Česká fotbalová liga
žen
Moravskoslezská
fotbalová liga žen
divize žen
soutěže žen krajského a
okresního fotbalového
svazu
soutěže dorostenek
soutěže žákyň

2. Poplatky za řízení o mimořádných opravných prostředcích:

Druh řízení

Výše poplatku

Řízení o návrhu na přezkum rozhodnutí
Řízení o dovolání

Poplatek za
odůvodnění
rozhodnutí

3.000,- Kč

3.000,- Kč

Osvobozeno

Osvobozeno

§3
Vrácení poplatku
1. V případě, že disciplinární orgán řízení pravomocně zastaví, poplatek se nevyměří a
případně již uhrazený poplatek se vrátí zpět účastníkovi řízení.
2. Vyhoví-li disciplinární orgán podanému opravnému prostředku, a to i zčásti, uhrazený
poplatek se vrátí účastníkovi řízení.

§4
Poplatník
3. Poplatníkem poplatku za projednání věci v I. stupni je potrestaný; to neplatí, je-li potrestán
hráč klubu, člen realizačního týmu klubu nebo funkcionář klubu za disciplinární přečin
související s činností pro klub, kdy je poplatníkem tento klub.
4. Poplatníkem poplatku za odvolání a poplatku za odůvodnění podle § 2 odst. 1 je odvolatel.
5. Poplatníkem poplatku podle § 2 odst. 2 je podatel.
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