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OPATŘENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FAČR
č. 1/2020
§1
Úvodní ustanovení
1. Fotbalová asociace České republiky (dále jen „FAČR“ nebo „Asociace“) zabezpečuje v souladu se
svými Stanovami prostřednictvím Sboru rozhodců rozhodčí řízení.
2. Rozhodčí řízení se uskutečňuje v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 7 Stanov FAČR a ustanovením
§ 42 odst. 1 Procesního řádu FAČR při rozhodování sporů mezi členy FAČR:
a) z písemných smluv mezi:
i. členskými kluby a hráči, jde-li o profesionální smlouvy registrované Asociací,
ii. členskými kluby a trenéry,
iii. členskými kluby v záležitostech týkajících se přestupů a hostování hráčů, pokud
nestanoví něco jiného předpis vydaný na základě Stanov,
iv. registrovanými zprostředkovateli a hráči, jde-li o smlouvy evidované Asociací,
v. registrovanými zprostředkovateli a členskými kluby, jde-li o smlouvy evidované
Asociací.
b) týkající se nad rámec smluvních vztahů podle písmena a) placení stanoveného odstupného
a tréninkových kompenzací.
3. Spory podle odstavce 2 rozhoduje:
a) v prvním stupni podle čl. 26 odst. 6 Stanov FAČR vždy buď jediný rozhodce (dále jen
„rozhodce“), anebo tříčlenný rozhodčí senát;
b) ve druhém stupni podle čl. 26 odst. 8 Stanov FAČR vždy pětičlenný odvolací rozhodčí
senát sestavený z rozhodců, kteří se v dané věci nezúčastnili řízení v prvním stupni.
4. Toto opatření stanovuje rámec pro konání ústního jednání ve smyslu ustanovení § 54
Procesního řádu FAČR distanční formou prostřednictvím videokonference na on-line
platformě Microsoft Teams (dále jen „distanční forma“).
5. Pokud toto opatření užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takový pojem
v souladu se Stanovami FAČR a Procesním řádem FAČR.

§2
Ústní jednání konané distanční formou
1. Ústní jednání dle ustanovení § 54 Procesního řádu FAČR lze konat distanční formou. Provedení
účastnických a svědeckých výpovědí v takovém případě bude probíhat prostřednictvím
technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku.
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2. O konání ústního jednání distanční formou rozhoduje vždy konkrétní rozhodující orgán1, přičemž
takové rozhodnutí může učinit v případě, že:
a) z důvodu nouzového stavu a mimořádných opatření, ochrany veřejné bezpečnosti anebo
ochrany zdraví je na území České republiky nebo její části omezen volný pohyb osob či je
jinak omezeno shlukování osob na jednom místě;
b) na základě vnitřního opatření FAČR je ze závažných důvodů omezeno shlukování osob
znemožňující uspořádání ústního jednání prezenční formou;
c) na základě objektivních skutečností je na území České republiky nebo její části omezena,
znemožněna nebo výrazně ztížena doprava;
d) na základě objektivních skutečností je jinak ztížena fyzická účast účastníků řízení či jiných
osob účastnících se jednání na ústním jednání.
3. Rozhodující orgán je oprávněn o konání ústního jednání distanční formou rozhodnout i bez splnění
podmínek dle odstavce 2 za předpokladu, že ho k tomu vedou jiné závažné skutečnosti, případně
pokud s tím vysloví souhlas všichni účastníci řízení.

§3
Průběh ústního jednání konaného distanční formou
1. Účastníci řízení, případně právní zástupci účastníků řízení, či předvolaní svědci obdrží e-mailem
hypertextový odkaz na připojení k videokonferenci. Připojit se pak mohou buď prostřednictvím
aplikace Microsoft Teams, kterou si předem nainstalují do svých zařízení, nebo prostřednictvím
internetového prohlížeče, do nějž budou po kliknutí na odkaz přesměrováni, aniž by si aplikaci
museli instalovat.
2. Osoby účastnící se jednání jsou povinny zajistit si odpovídající zařízení a software umožňující jejich
připojení k videokonferenci včetně kvalitního přenosu obrazu a zvuku.
3. O způsobu provádění důkazů při distančním ústním jednání rozhoduje rozhodující orgán.
4. Ověření totožnosti účastníků řízení, jejich zástupců a svědků bude probíhat způsobem stanoveným
rozhodujícím orgánem. V případě, že bude vznesena námitka ohledně totožnosti kterékoliv osoby,
může rozhodující orgán tuto osobu vyzvat, aby ukázala na kameru doklad prokazující její totožnost.
5. V průběhu výslechu nesmí docházet k jakémukoli ovlivňování, sdělování informací nebo jinému
působení ze strany ostatních osob účastnících se jednání nebo třetích osob. V místě spojení se nesmí
nacházet žádné třetí osoby a osoba účastnící se jednání s žádnými třetími osobami v jeho průběhu
nesmí žádným způsobem komunikovat. Rozhodující orgán může dle vlastního uvážení výslech
kdykoli ukončit, bude-li mít za to, že neprobíhá řádným způsobem. V případě, že by osoby účastnící
se jednání v jeho průběhu využívali technická zařízení obstrukčním způsobem znesnadňujícím
vedení ústního jednání nebo způsobem narušujícím účel řízení, mohou být postiženy dle
Disciplinárního řádu FAČR.
6. Osoby účastnící se jednání budou hovořit vždy na výzvu rozhodujícího orgánu do mikrofonu tak,
aby byl umožněn přenos zvuku a zápis jejich vyjádření. Jejich obraz přitom bude snímán kamerou
tak, aby byly po celou dobu dostatečně vidět.
1

Jediný rozhodce, případně rozhodčí senát či odvolací rozhodčí senát.
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7. Jestliže při distančním ústním jednání má být proveden listinný důkaz předložený při distančním
ústním jednání, musí být zajištěno, aby tento listinný důkaz bylo možné zpřístupnit i ostatním
osobám účastnícím se jednání a aby byl tento listinný důkaz následně rovněž zaslán sekretáři Sboru
rozhodců FAČR a založen do spisu způsobem, který zajistí, že po skončení distančního ústního
jednání bude příslušná kopie důkazu rozhodujícímu orgánu i účastníkům řízení stále dostupná.

§4
Zvukový či zvukově obrazový záznam ústního jednání
1. Z jednání může být se souhlasem účastníků a vyslýchané osoby ze strany rozhodujícího orgánu
pořizován zvukový či zvukově-obrazový záznam. Jiné osoby nejsou oprávněny z jednání pořizovat
jakékoli záznamy a tyto jakýmkoli způsobem zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám. V případě
porušení tohoto zákazu se vystavují postihu dle Disciplinárního řádu FAČR a obecně závazných
právních předpisů.
2. Asociace bude k naplnění účelu rozhodčího řízení po dobu k tomu nezbytně nutnou jakožto
správce zpracovávat osobní údaje osob účastnících se ústního jednání a jejich osobní projevy. Práva
subjektů osobních údajů a další informace jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů FAČR,
dostupných na adrese https://facr.fotbal.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/p248.
3. Vyslýchaná osoba bude před vždy svým výslechem, o kterém má být pořizován zvukový či zvukověobrazový záznam, dotázána, zda souhlasí s pořízením zvukového či zvukově-obrazového záznamu
ze svého výslechu a dále se zpracováním svých osobních údajů ze strany FAČR tak, aby mohlo dojít
k naplnění účelu předmětného řízení.
4. Ze zvukového či zvukově-obrazového záznamu dle odstavce 1 bude po konci ústního jednání bez
zbytečného odkladu vyhotoven přepis výslechu, který bude poté zaslán účastníkům k případným
námitkám. V případě rozporu mezi přepisem výslechu a jeho zvukovým či zvukově obrazovýmzáznamem má přednost zvukový či zvukově obrazovým záznam.
5. Pokud účastníci řízení nevznesou námitky k vyhotovenému a jim zaslanému přepisu výslechu ve
lhůtě k tomu určené rozhodujícím orgánem, bude tento vycházet z přepisu daného výslechu. Pokud
účastníci řízení včas uplatní námitky proti přepisu výslechu, rozhodující orgán je vypořádá a zašle
účastníkům řízení opravenou verzi přepisu, proti němuž mohou tito vznést dodatečné námitky ve
lhůtě k tomu určené rozhodujícím orgánem; předchozí část tohoto ustanovení se uplatní obdobně.
6. Z ústního jednání konaného distanční formou bude vždy vyhotoven zápis z ústního jednání ve
smyslu ustanovení § 56 Procesního řádu FAČR, který bude účastníkům řízení doručen bez
zbytečného odkladu po konci ústního jednání. Účastníkům bude také umožněno vyzvednutí
samotného zvukového záznamu, a to na recepci v sídle FAČR.
7. Po skončení řízení, příp. odvolacího řízení nebo marného uplynutí lhůty pro podání odvolání budou
zvukové či zvukově-obrazové záznamy výslechu zničeny, o čemž bude pořízen stručný záznam,
a ve spise bude ponechán pouze přepis výslechu, proti kterému již nebyly uplatněny další námitky.
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§5
Nesouhlas s konáním ústního jednání distanční formou
1. Účastnící řízení mohou s rozhodnutím o konání ústního jednání distanční formou ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 2 Procesního řádu FAČR vyslovit nesouhlas do 3 dní od chvíle, kdy se o konání
ústního jednání distanční formou od rozhodujícího orgánu dozvědí.
2. Pakliže účastník řízení vysloví s konáním ústního jednání distanční formou nesouhlas dle odstavce
1, uskuteční se ústní jednání buď standardně v prostorách sídla FAČR, nebo v jiných prostorách
stanovených rozhodujícím orgánem s tím, že účastník řízení, který vyslovil nesouhlas s konáním
ústního jednání distanční formou, je povinen do odvolání této povinnosti ze strany Výkonného
výboru FAČR na své náklady zajistit testování na přítomnost nemoci COVID-19 u následujících
osob:
a) jediného rozhodce, respektive všech členů rozhodčího senátu nebo všech členů odvolacího
rozhodčího senátu,
b) sekretáře rozhodčího řízení,
c) právních zástupců účastníků řízení,
d) účastníků řízení, v případě, že je účastníkem řízení členský klub, tak alespoň jednoho jím
zvoleného zástupce,
e) všech předvolaných svědků,
a to tak, aby výsledky testů všech výše uvedených osob nebyly v den konání ústního jednání starší
než 3 dny.

§6
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Tímto opatřením se řídí veškeré otázky jím upravené ode dne nabytí jeho účinnosti. Pro vyloučení
pochybností platí, že toto opatření lze použít na řízení zahájená před dnem nabytí jeho účinnosti.
2. Toto opatření bylo schváleno Výkonným výborem dne 27. 10. 2020 a nabývá účinnosti téhož dne.
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