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ETICKÁ KOMISE
č.j. EK/13/2018-18
ROZHODNUTÍ
Etická komise Fotbalové asociace České republiky (dále „FAČR“) ve věci disciplinárního řízení s Tomášem
Kučerou (ID FAČR: 91071554), které bylo zahájeno v souladu s § 89 odst. 1 a odst. 2 písm. b)
Disciplinárního řádu FAČR (dále „DŘ“) pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu znevážení jména
fotbalu podle § 59 DŘ, rozhodla po projednání věci v souladu s § 76 odst. 9 písm. b) DŘ na základě § 101
odst. 1 písm. a) DŘ postupem podle § 82 odst. 4 DŘ
takto:
I.

Tomáš Kučera (ID FAČR: 91071554) tím, že se podílel na účinkování v hudebním videoklipu
zveřejněném na internetové stránce www.youtube.com s názvem CA$HANOVA BULHAR - OFF
SEASON feat. LABELLO & TK27, kde užil vulgárních výrazů ve spojitosti s členským klubem
AC Sparta Praha fotbal, a.s. a místopředsedou Výkonného výboru FAČR Romanem Berbrem, a
zvlášť hrubě tak znevážil jméno účastníka soutěže a člena orgánu FAČR a poškodil tím vážným
způsobem jméno fotbalu, je vinen spácháním disciplinárního přečinu znevážení jména fotbalu
podle § 59 DŘ a je za něj odpovědný.

II.

Za spáchání disciplinárního přečinu podle výroku I. ukládá Etická komise Tomáši Kučerovi (ID
FAČR: 91071554) disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 60 000,- Kč.

III.

Peněžitá pokuta podle výroku II. je splatná na pokladně v sídle FAČR na adrese Atletická 2474/8,
169 00 Praha 6, nebo na číslo účtu: 0478400513/0300 pod variabilním symbolem 1095997, a to
podle § 20 odst. 5 DŘ do 7 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 7 dnů od jeho doručení podat odvolání k Odvolací komisi FAČR.
Na případné odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje § 101 odst. 4 DŘ; přestože by tedy s ohledem na
značnou sledovanost případu, který je předmětem tohoto rozhodnutí, ve fotbalovém prostředí i mimo ně,
toto rozhodnutí z hlediska výchovné povinnosti FAČR vyplývající z § 1 odst. 2 DŘ zasluhovalo svého
odůvodnění, Etická komise není oprávněna je v okamžiku vydání tohoto rozhodnutí vyhotovit, neboť by
tím diskriminovala jiné účastníky řízení, kteří se řízením před ní podrobují, a toto odůvodnění tak vyhotoví
až po případném splnění podmínek v § 101 odst. 4 DŘ stanovených, tj. pokud proti tomuto rozhodnutí
bude podáno odvolání, bude uhrazen poplatek za odvolání a odvolatel současně s odvoláním výslovně
požádá o vyhotovení odůvodnění.
V Praze dne 17. prosince 2018
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. v.r.
předseda Etické komise
Za správnost:
Jiří Hendrich
sekretář Etické komise
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