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OK 16/2021

ROZHODNUTÍ
Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky (dále „OK FAČR“) rozhodla na svém řádném
zasedání dne 10. 8. 2021 ve složení JUDr. Jan Malý, předseda komise, a členové komise Mgr. Josef Valenta,
Mgr. Martin Říha, Mgr. Martin Kristýn a Mgr. Jan Staněk, LL.M. ve věci přezkumu prováděného na základě
námitek členů FAČR Buchi Patrik Alexander, ID 03011125, Hrabec Simon, ID 03060019, Klimeš Filip, ID
03040031, Kulhánek Daniel, ID 03120391, Račev Tibor Rumen, ID 03110388, Rimmel Maxmilián, ID
03030578, Střižík Matěj, ID 03110371, Vyvial Patrik, ID 03050897, Vicher Jakub, ID 03110637 (dále
„Hráči“) proti správnosti evidence jejich členství jako hráčů v klubu MFK Frýdek – Místek a.s., ID 8020581,
resp. FC Vratimov a.s., ID 8020581 (dále „Vratimov“), takto:
Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:
1.

Podáním ze dne 6.5.2021, doručeným OK FAČR dne 6.5.2021, se Hráči domáhají přezkumu své
registrace v klubu Vratimov. Vratimov je právním nástupcem klubu MFK Frýdek – Místek a.s., který
byl do 30.6.2021 přidruženým klubem Městského fotbalového klubu Frýdek – Místek z.s., (od
17.7.2021 FK Frýdek Místek z.s.) (dále jen „Spolek“).

2.

Hráči uvedli, že byli v minulosti hráči Spolku a byli přeregistrování do Vratimova bez své vůle a vědomí,
přičemž tuto skutečnost nemohli zjistit z důvodu, že Spolek a Vratimov byly přidruženými kluby. Dále
Hráči uvedli, že k přestupu ze Spolku do Vratimova nedali souhlas oni, ani jejich zákonní zástupci.

3.

Hráči tak žádají OK FAČR o přezkum své hráčské registrace. Současně požádali Hráči o prominutí
povinnosti zaplatit poplatek za přezkum.

4.

Vratimov se k návrhu vyjádřil písemným podáním ze dne 16.7.2021 prostřednictvím předsedy správní
rady Jana Lokaje a dále byl na zasedání dne 10.8.2021 vyslechnut během jednání OK FAČR Daniel
Černaj, člen správní rady Vratimova.

5.

OK FAČR případ projednala na zasedání dne 18.6.2021 a dne 10.8.2021.

6.

Na zasedání dne 18.6.2021 OK FAČR rozhodla ve smyslu § 61 odst. 3 Evidenčního a registračního
řádu FAČR (dále jen „ERŘ“) o prominutí povinnosti Hráčů platit poplatek za projednání námitek, a
to z důvodu, že většina hráčů byla nezletilá v době, kdy došlo k údajnému protiprávnímu postupu, který
měl být předmětem přezkumu.

MS 1934 Itálie – 2. místo • ME 1960 Francie – 3. místo • MS 1962 Chile – 2. místo • OH 1964 Japonsko – 2. místo • ME 1973 U23 SSSR/ČSSR
– 1. místo • ME 1976 Jugoslávie – 1. místo • ME 1980 Itálie – 3. místo • OH 1980 SSSR – 1. místo • ME 1996 Anglie – 2. místo • FIFA
Konfederační pohár 1997 Saudská Arábie – 3. místo • ME 2000 U21 Slovensko – 2. místo • ME 2002 U21 Švýcarsko – 1. místo • ME 2004
Portugalsko – 3. místo • MS 2007 U20 Kanada – 2. místo • ME 2011 U21 Dánsko – 3. místo • ME 2012 Polsko, Ukrajina – čtvrtﬁnále

Fotbalová asociace České republiky
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www.fotbal.cz, e-mail: facr@fotbal.cz
IČO: 00406741, DIČ: CZ00406741, bankovní spojení: č.ú. 1601116011/0600
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066

7.

V rámci jednání OK FAČR byly nad rámec již citovaných provedeny následující důkazy:
a) Rozhodčí nález sp. zn. 3/19 vydaný odvolacím senátem Sboru rozhodců FAČR (bez skutkových

zjištění OK FAČR);
b) Dohoda ze dne 11.5.2021 mezi Maxmiliánem Rimmelem, klubem Spolek SK Brušperk a klubem
MFK Frýdek – Místek, a.s. o přestupu hráče Rimmela z MFK Frýdek – Místek, a.s. do Spolek SK
Brušperk (bez skutkových zjištění OK FAČR);
c) Dopis MFK Frýdek – Místek, a.s. ze dne 10.9.2020 adresovaný registračnímu úseku FAČR;
d) Vyjádření MFK Frýdek Místek, a.s. ze dne 16.7.2021;
e) Email Registračního úseku FAČR ze dne 13.8.2020 adresovaný Městskému fotbalovému klubu
Frýdek – Místek, mmj. Radimu Mamulovi;
f)

Žádosti Hráčů (s výjimkou Jakuba Vichera, ID 03110637) doručené registračnímu úseku FAČR
dne 13.8.2020, kterým žádají Sekretariát FAČR o přezkum registrace ve Vratimově (MFK Frýdek
– Místek, a.s.), neboť neudělili souhlas k přestupu ze Spolku;

g) Email Registračního úseku FAČR ze dne 1.9.2020 adresovaný Vratimovu, aby se vyjádřil
k registraci Hráčů;
Skutková zjištění z důkazů c) až g):
Z provedených důkazů vyplývá, že v srpnu 2020 se obrátili Hráči (s výjimkou Jakuba Vichera, ID
03110637) na sekretariát FAČR, potažmo na registrační úsek FAČR a žádali přezkum přestupů ze
Spolku do Vratimova, ke kterým mělo dojít v srpnu 2018 bez jejich vůle a vědomí. Hráči žádali nejen
sami, ale také spolu se Spolkem, aby došlo k jejich přeregistraci zpět do Spolku.
Vratimov v rámci svých vyjádření odmítl tvrzení o přestupech bez vůle Hráčů. Dle jeho stanoviska
došlo k přestupům vědomě, se souhlasem a Hráči jsou řádně registrování ve Vratimově.

Právní posouzení – včasnost námitek
8.

Podle § 61 odst. 1 a 2 ERŘ přezkoumává FAČR námitky členů FAČR zpochybňující správnost a
úplnost své evidence. Námitky musí podat člen, který má na správnosti a úplnosti evidence právní
zájem a jehož se přezkoumávaná evidence bezprostředně dotýká.

9.

Podle § 61 odst. 2 písm. b) ERŘ musí být námitky podány do 15 dnů ode dne, kdy byl výsledek
registrace, který je napadán, ze strany FAČR uveřejněn na Úřední desce nebo jinak podle ERŘ. Podle
§ 61 odst. 3 ERŘ je OK FAČR oprávněna připustit výjimku mimo jiné ze splnění povinnosti podat
námitky ve lhůtě stanovené v § 61 odst. 2 písm. b) ERŘ.
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10. Odvolací komise FAČR věc projednala a na základě provedeného dokazování dospěla k závěru, že
námitky jsou podány opožděně a OK FAČR neshledala důvody pro připuštění výjimky z povinnosti
podat námitky ve lhůtě stanovené v § 61 odst. 2 písm. b) ERŘ.
11. Jak je patrné z výše uvedeného, Hráči (až na Jakuba Vichera) všichni uplatnili u sekretariátu FAČR,
potažmo registračního úseku FAČR žádost o změnu registrace v srpnu 2020, kdy žádali o přeregistraci
z Vratimova zpět do Spolku. Registrační úsek FAČR Hráčům (bez Jakuba Vichera), nevyhověl.
12. K přestupu Hráčů ze Spolku do Vratimova došlo v rozmezí od 2.8. do 4.8.2018. Je tak zřejmé, že
námitky uplatněné všemi Hráči společně podáním ze dne 6.5.2021, jsou podány opožděně.
13. OK FAČR posuzovala, zda jsou dány takové okolnosti případu, které by umožňovaly prominutí
zmeškání lhůty pro podání námitek. OK FAČR konstatuje, že případ má specifikum v tom, že
Vratimov a Spolek byly od provedení přestupů (srpen 2018) až do 30.6.2021 přidruženými kluby.
Pokud by došlo k přeregistraci Hráče z jednoho klubu do druhého, nemělo to vliv na možnost hráče
nastoupit za kterýkoliv z obou klubů.
14. V takovém případě by při přeregistraci bez vědomí jednotlivých Hráčů mohlo dojít k tomu, že by Hráči
nemuseli o přestupu vědět několik měsíců, nebo i celé roky, a to až do 30.6.2021, kdy oba kluby přestaly
být přidruženými kluby. Tato skutečnost by mohla být skutečností zřetele hodnou, která by
umožňovala prominutí zmeškání lhůty.
15. Z provedených důkazů nicméně vyplývá, že všichni Hráči (s výjimkou Jakuba Vichera) se domáhali
opravy registrace již v srpnu 2020. Námitky proti správnosti a úplnosti evidence k OK FAČR podali
Hráči až v květnu 2021, tedy 9 měsíců poté, kdy prokazatelně věděli, že jsou registrovaní jako hráči
Vratimova. Toto prodlení a časový odstup ve svém podání nijak neodůvodnili. Stejně tak nesdělili jiné
závažné skutečnosti, které by jim bránili námitky podat.
16. Na základě výše uvedeného dospěla OK FAČR k závěru, že nejsou dány žádné závažné důvody, pro
které by bylo možné zmeškání lhůty prominout.
17. Pokud jde o hráče Jakuba Vichera, který podal námitky až podáním ze dne 6.5.2021 a neúčastnil se
komunikace v srpnu 2020, pak OK FAČR konstatuje, že ani u tohoto hráče neshledala, že by existovaly
důvody pro prominutí zmeškání lhůty. Jedná se o hráče ročníku 2003, který po celou dobu od přestupu
ze Spolku do Vratimova působil v týmu se svými spoluhráči, kteří komunikovali s FAČR již v srpnu
2020. OK FAČR vzhledem k tomu, jak je celý případ sporů mezi Vratimovem a Spolkem ve Frýdku –
Místku, jeho okolí a v celé fotbalové komunitě, obecně známý, považuje za zcela vyloučené, že by Jakub
Vicher nevěděl o tom, že se otázka registrací a jejich správnosti v celém mužstvu řeší. Možnost, že by
hráč Vicher neměl vědomí, že se registrace řeší, je vyloučena i proto, že funkcionáři Spolku
intervenovali u FAČR a korespondovali s jeho sekretariátem a registračním úsekem FAČR za Hráče.
Vzhledem k tomu, že ta věc musela být v mužstvu řešena a i s vedením Spolku, nelze považovat za
možné, že by hráč Vicher o věci ničeho nevěděl.
18. Nad rámec výše uvedeného OK FAČR dodává, že včasné podání námitek je předpokladem jejich
projednatelnosti. Mimo vyvráceného tvrzení, že Hráči nevěděli o své registraci ve Vratimově, neuvedli
Hráči žádná další tvrzení svědčící pro včasnost podání námitek.
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19. Jelikož OK FAČR dospěla k závěru, že námitky nebyly podány včas, nezabývala se OK FAČR jejich
obsahem a OK FAČR nezbylo, než řízení zastavit.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Praze dne 10. srpna 2021

JUDr. Jan Malý, v.r.
předseda Odvolací komise FAČR
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