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Zpracovatel: legislativně právní oddělení
Určení: pro zasedání Výkonného výboru FAČR dne 7. 12. 2021

Návrh novelizace Disciplinárního řádu FAČR
I.
Důvod navrhované novelizace
S ohledem na navrhovanou novelizaci Přílohy č. 6 Soutěžního řádu FAČR týkající se specifických
podmínek v souvislosti s nemocí COVID-19 je nutné upravit související otázky i v Disciplinárním řádu
FAČR.
Z praxe vyplynulo, že bezpodmínečné odpuštění pokuty v případě neodehrání utkání z důvodu
opatření šíření nemoci COVID-19 nemá opodstatnění a vede k omezování příslušných DK při možných
případech úmyslného nenastoupení. Analogicky k nenastoupení podle § 56 odst. 2 se tak do § 56 odst. 5
přidává možnost peněžité pokuty.
Stejně tak je navrhováno zrušení odpuštění pokuty při vyloučení družstva ze soutěže pro šest
disciplinárních trestů kontumaci utkání v § 56 odst. 6.
Nad rámec změn týkajících se nemoci COVID-19 je navrhována úprava § 69 odst. 5, prostřednictvím
kterého jsou trestány ty kluby, které nezajistí on-line vysílání utkání v souladu se Soutěžním řádem. Podle
stávajícího znění bylo za tento disciplinární přečin možné uložit nejen peněžitou pokutu do výše 500 000
Kč, ale i vyloučit družstvo ze soutěže. Vzhledem k nižší škodlivosti daného disciplinárního přečinu je
navrhováno snížení pokuty na 50 000 Kč a zrušení možnosti vyloučit družstvo ze soutěže.

II.
Znění navrhované novelizace
§ 56 odst. 5 a 6
5. V případě, kdy řídící orgán soutěže nerozhodne z důvodu opatření proti šíření nemoci
COVID-19 o odložení schváleného termínu soutěžního utkání, bude klub, jehož družstvo v
souvislosti s onemocněním COVID-19 nenastoupí k soutěžnímu utkání anebo nastoupí k
soutěžnímu utkání po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu, nebo svévolně opustí
hrací plochu v průběhu soutěžního utkání anebo v takovém utkání bez závažných důvodů
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 | ME 2020 – čtvrtﬁnále
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odmítne pokračovat, vždy potrestán kontumací utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do
výše 5.000.000,- Kč.
6. Disciplinárního přečinu podle odstavce 4 se v souvislosti s onemocněním COVID-19 dopustí
ten klub, kterému bude v jednom soutěžním ročníku uloženo šest disciplinárních trestů
kontumace utkání podle odstavce 2 nebo odstavce 3.
§ 69 odst. 5
5. Klub, který se dopustí porušení Soutěžního řádu tím, že nezajistí on-line vysílání utkání
podle § 39 odst. 3 Soutěžního řádu, bude potrestán důtkou nebo peněžitou pokutou až do
výše 50.000,- Kč.
III.
Závěr a doporučující návrh
S ohledem na shora uvedené předkladatelé navrhují VV FAČR, aby schválil předkládané
znění novelizace Disciplinárního řádu FAČR.
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