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ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ

Odvolací a revizní komise Karlovarského krajského fotbalového svazu (dále jen „ORK KKFS“) na svém zasedání
dne 21. června 2022, ve složení Martina Hadravská (předsedkyně), Mgr. Václav Sýkora, MBA, Václav Bouše, Ing.
Petr Wolf, projednala v souladu s ust. § 110 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen
„DŘ FAČR“) odvolání hráče Robert Fáber, ID 91090578 (dále jen „odvolatel“) proti rozhodnutí Disciplinární
komise Karlovarského krajského fotbalového svazu č. 26 ze dne 25. května 2022, kterým byl odvolateli udělen
trest zákazu činnosti v trvání 4 měsíců od 16. 5. 2022, rozhodla takto:

I.

Odvolání se zčásti vyhovuje a rozhodnutí DK KKFS se mění
následovně:
Trest zákazu činnosti ve výši 4 měsíce s platností od 16. 5. 2022 se mění na trest zákazu činnosti na
9 soutěžních utkání nepodmíněně s účinností od 16. 5. 2022.

II.

Poplatek za odvolání se vrací.

Odůvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí o odvolání se vyhotovuje 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, viz § 110 odst. 7 DŘ FAČR. Výše poplatku je stanovena v příloze
č. 1 DŘ FAČR.

Poučení:
Rozhodnutí je možno napadnout návrhem na přezkum dle ust. § 111 DŘ FAČR.
Návrh na přezkum rozhodnutí lze podat pouze proti rozhodnutím, u nichž účastník řízení požádal podle
§ 110 odst. 7 a 8 DŘ FAČR o vyhotovení odůvodnění, nebo pokud bylo odůvodnění vyhotoveno podle §
110 odst. 9 DŘ FAČR. Návrh na přezkum rozhodnutí se podává u Odvolací komise Fotbalové asociace ČR, a
to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odůvodnění rozhodnutí o odvolání.

Karlovy Vary, 21. června 2022

Martina Hadravská, v.r.
předsedkyně ORK KKFS

