Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 1/2016
Informace členům FAČR o postupu Disciplinární komise pro I. a II. ligu ve věci
sběrných faktur

I.
Úvodem
K 1. 7. 2015 vstoupily v účinnost nové předpisy FAČR, ruku v ruce s tím byl v rámci „Fotbalové
(R)evoluce“ spuštěn za účelem zjednodušení administrace fotbalu i Elektronický informační systém
a jednou ze základních součástí celého projektu je též tzv. sběrná fakturace, jež si klade za cíl
zjednodušit zejména členským klubům veškeré účtování spojené s vyplácením odměn rozhodčím,
registrací hráčů či při platbě případných pokut uložených příslušnými orgány FAČR, popř. jejích
pobočných spolků.
Účelem tohoto metodického pokynu je upozornit členy FAČR, i s ohledem na množící se
dotazy, na postup Disciplinární komise pro I. a II. ligu (dále „Disciplinární komise“), jež je
v případech neplnění povinnosti členských klubů hradit sběrné faktury dle § 76 Disciplinárního
řádu věcně příslušná.

II.
Klasifikace disciplinárního přečinu a rozhodovací praxe DK
Disciplinární řád klasifikuje neuhrazení splatné sběrné faktury ze strany členského klubu jako
disciplinární přečin Maření výkonu rozhodnutí, kdy ve svém § 60 odst. 3 stanoví, že „klub, který
přes výzvu orgánu FAČR nebo jejího pobočného spolku neplní svoje splatné závazky stanovené sběrnou fakturou,
bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10.000.000,- Kč nebo odebráním soutěžních bodů nebo vyloučením
družstva ze soutěže nebo vyloučením z FAČR“. Současně je vhodné doplnit, že v případě, že členský
klub nemá sběrnou fakturu uhrazenu, je na to zřetelně při každém přihlášení do Elektronického
informačního systému upozorněn.
Disciplinární komise v případě klubů, které neuhradily splatnou sběrnou fakturu, přistupuje
nejdříve v souladu s výše citovaným ustanovením k výzvě k její úhradě. Taková výzva se, stejně
jako jiné akty Disciplinární komise, doručuje členským klubům prostřednictvím Úřední desky
(urednideska.fotbal.cz – nejsnadněji lze nalézt přes „místní příslušnost“ – „oddělení TOP soutěží
– Disciplinární komise“). Informace lze čerpat rovněž z komuniké ze zasedání Disciplinární
komise zveřejněného též na Úřední desce a dále na stránce www.fotbal.cz. Doplňme, že
Disciplinární komise zasedá každý čtvrtek v 14:00 vyjma období, kdy se nehrají soutěžní utkání,
kdy je frekvence zasedání menší. Preventivní kontrola těchto zdrojů tak zabrání případnému
nepříjemnému překvapení v podobě např. uplynulé lhůty pro odvolání, viz dále. Následně
Disciplinární komise formálně zahajuje s členskými kluby disciplinární řízení (usnesení o zahájení
disciplinárního řízení se rovněž zveřejňuje na Úřední desce) a posléze přistupuje k potrestání
provinivších se klubů, kdy nastolila takovou rozhodovací praxi, že paušálně uděluje všem takovým
členským klubům peněžitou pokutu ve výši 15% z dlužné částky.
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V případě, že se disciplinární trest peněžité pokuty ukáže býti neúčinným, Disciplinární komise
přistupuje v další fázi k opětovné výzvě, zahájení disciplinárního řízení pro disciplinární přečin dle
§ 60 odst. 1 písm. d) a následně k udělení disciplinárního trestu odebrání soutěžních bodů.
III.
Odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise
S ohledem na počet členských klubů samozřejmě není v silách Disciplinární komise posuzovat
každý případ neuhrazení sběrné faktury jednotlivě a rozhoduje na základě výpisu neuhrazených
faktur z informačního systému. Je samozřejmě možné, že v případech jednotlivých klubů nastaly
specifické okolnosti, jež vedly k neuhrazení sběrné faktury, stejně jako mohou být potrestány
členské kluby, které splnily podmínku zvláštní účinné lítosti uvedené v § 60 odst. 4 Disciplinárního
řádu – „Odpovědnost za jednání uvedené v odstavci 1 písm. d) a odstavci 3 zaniká, pokud klub uhradí své závazky
stanovené vykonatelným rozhodnutím nebo sběrnou fakturou dříve, než disciplinární orgán prvního stupně rozhodne
ve věci samé.“
Právě nastíněné důvody jistě mohou vést členský klub k podání jediného opravného prostředku
proti rozhodnutí Disciplinární komise, a sice odvolání (rozpor sběrné faktury není takovým
opravným prostředkem, slouží jinému účelu). Toto oprávnění mu garantuje ustanovení § 104 an.
Disciplinárního řádu. Odvolání je ovšem nutné podat k Odvolací komisi ve lhůtě sedmi dnů ode
dne doručení rozhodnutí (tedy ode dne následujícího pod dní uveřejnění rozhodnutí Disciplinární
komise na Úřední desce), přičemž platí, že tato lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno
u disciplinárního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje (tedy u Disciplinární komise), nebo je-li
ve lhůtě podáno k poštovní přepravě (§ 107 Disciplinárního řádu). Není-li tato lhůta zachována,
Odvolací komise odvolání zamítne jako opožděné (§ 110 odst. 1 Disciplinárního řádu).
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