OK 23/2021
FK Frýdek-Místek z.s., ID 8020091
doručeno prostřednictvím Úřední desky FAČR a
e-mailem: jez@mfkfm.cz

Předvolání
Ve věci odvolání členského klubu FK Frýdek-Místek z.s., ID 8020091 proti rozhodnutí
Disciplinární komise Řídící komise pro Moravu, sp. zn. DR2021297375, ze dne 13. 10. 2021
se nařizuje jednání na den
25. 10. 2021, a to ve 14.00 hod.
distančně prostřednictvím videokonference na on-line platformě Microsoft Teams.
K nařízenému jednání je zástupce členského klubu povinen být připraven v určenou dobu v souladu
s § 91 odst. 3 Disciplinárního řádu. K jednání si připraví svůj občanský průkaz či jiný doklad pro účely
ověření totožnosti.
Poučení a pokyn:
I.

Na platformu Microsoft Teams je každá z osob účastnících se jednání povinna se připojit v čas
určený tímto předvoláním. Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu
s ustanovením § 61 Disciplinárního řádu disciplinární provinění maření činnosti orgánu a je za
něj v disciplinárním řízení možné uložit disciplinární trest důtky, nebo zákaz činnosti až na jeden
měsíc, popřípadě i peněžitou pokutu až do výše 10.000,- Kč. Nemůžete-li se z objektivního
důvodu zúčastnit tohoto jednání, zašlete, prosím, svou písemnou omluvu z nařízeného jednání.
Nezúčastníte-li se bez omluvy tohoto nařízeného jednání a nevyužijete tedy tak možnost vyjádřit
se k věci, je OK FAČR oprávněna rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti. Účastník řízení nemá
nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání OK FAČR.

II.

Předvolaní 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.

III.

Osoby účastnící se jednání jsou povinny zajistit si odpovídající zařízení a software umožňující
jejich připojení k videokonferenci včetně kvalitního přenosu obrazu a zvuku. V případě, že by si
odpovídající zařízení nebyly schopny zajistit, nechť tuto skutečnost sdělí sekretáři Odvolací
komise FAČR na e-mail: kiwova@fotbal.cz nebo telefonicky (773984060).

IV.

O způsobu provádění důkazů při distančním ústním jednání rozhoduje předseda Odvolací
komise. Na platformu Microsoft Teams se každá z osob účastnících se jednání připojí v čas
určený v předvolání, které bude předvolaným zasláno emailem a zveřejněno na Úřední desce.

V případě nutnosti posunu harmonogramu s ohledem na vývoj jednání bude Odvolací komise
příslušné osoby po připojení k platformě nebo jiným způsobem informovat o změně času, kdy
se mají k videokonferenci připojit.
V.

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. Předseda Odvolací komise 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 využívaly technická zařízení obstrukčním
způsobem znesnadňujícím vedení ústního jednání nebo způsobem narušujícím účel řízení,
mohou být postiženy dle Disciplinárního řádu FAČR.

VI.

Osoby účastnící se jednání budou hovořit vždy na výzvu předsedy Odvolací komise 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.

VII.

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
Odvolací komise FAČR a založen do spisu způsobem, který zajistí, že po skončení distančního
ústního jednání bude příslušná kopie důkazu Odvolací komisi i účastníkům řízení stále dostupná.

VIII.

Z jednání bude ze strany Odvolací komise FAČR pořizován zápis a 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.

IX.

Fotbalová asociace České republiky bude k naplnění účelu disciplinárního 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-ochranyosobnich-udaju/p248.

V Praze dne 19. 10. 2021

Mgr. Lenka Kiwová v.r.
sekretář OK FAČR

JUDr. Jan Malý v.r.
předseda OK FAČR

