STATUT

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace

Článek 1
Základní ustanovení

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) je disciplinárním orgánem Ligové
fotbalové asociace (dále jen „LFA“), jehož složení, působnost a pravomoc jsou definovány ve
Stanovách Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), Disciplinárním řádu FAČR a
Stanovách LFA.

Článek 2
Složení a pravomoc DK LFA

1)

DK LFA se skládá z předsedy DK LFA voleného a odvolávaného Ligovým grémiem LFA na návrh
Ligového výboru LFA a dalších čtyř členů DK LFA volených a odvolávaných Ligovým výborem
LFA na návrh předsedy DK LFA.

2)

Funkční období předsedy a členů DK LFA činí čtyři roky ode dne zvolení.

3)

Do působnosti DK LFA patří rozhodovat v disciplinárním řízení o disciplinárních přečinech
spáchaných při utkáních celostátních ligových soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s
nimi členskými kluby, hráči, trenéry, vedoucími družstev, statutárními orgány a
administrátory členských klubů, jakož i lékaři, jinými zdravotníky, maséry a pořadateli
členských klubů, popřípadě též jinými členy FAČR.

4)

Předseda DK LFA:
a)

svolává zasedání DK LFA,

b)

řídí zasedání DK LFA a stanoví pořad jeho jednání,

c)

ukončuje zasedání DK LFA,

d)

schvaluje zápis ze zasedání DK LFA,

e)

jmenuje a odvolává místopředsedy DK LFA,

f)

navrhuje Ligovému výboru LFA jmenování a odvolání sekretáře DK LFA,

g)

pro projednání s Ligovým výborem LFA jmenuje a odvolává členy Sportovní rady DK
LFA,

h)

rozhoduje podle článku 3, odstavce 8) Statutu DK LFA,

i)

vykonává další pravomoci svěřené Stanovami FAČR, Disciplinárním řádem FAČR,
Stanovami LFA a dalšími předpisy FAČR a LFA.

5)

Místopředsedové DK LFA zastupují předsedu DK LFA při výkonu jeho pravomocí uvedených
v písmenech b), c) a d) odstavce 4 tohoto článku, a to v době jeho nepřítomnosti, nebo
nemůže-li předseda DK LFA vykonávat své pravomoci, a to v pořadí stanoveném předsedou
DK LFA.

6)

Sekretář DK LFA:
a)

se účastní zasedání DK LFA,

b)

vypracovává návrh zápisu ze zasedání DK LFA,

c)

připravuje a rozesílá členům DK LFA podklady k zasedání DK LFA, a to bez zbytečného
odkladu po jejich obdržení,

d)

plní další úkoly stanovené předsedou DK LFA.

Článek 3
Zasedání DK LFA, usnášeníschopnost, rozhodování

1)

DK LFA zasedá v době konání celostátních ligových soutěží pravidelně jednou týdně, a to
zpravidla ve čtvrtek, nerozhodne-li předseda DK LFA jinak.

2)

V době mimo konání celostátních ligových soutěží DK LFA zasedá podle potřeby, a to na
základě svolání předsedou DK LFA nebo žádosti nejméně tří členů DK LFA.

3)

Předseda DK LFA je povinen svolat zasedání DK LFA do tří pracovních dnů, požádá-li o to
Ligový výbor LFA nebo nejméně tři členové DK LFA. Neučiní-li tak, je tak oprávněn učinit
předseda LFA nebo místopředseda LFA.

4)

Zasedání DK LFA se koná zpravidla v sídle LFA, resp. FAČR.

5)

DK LFA je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů DK LFA. Každý člen DK
LFA má jeden hlas. Zastoupení není přípustné.

6)

DK LFA přijímá rozhodnutí veřejným hlasováním, a to nadpoloviční většinou přítomných členů
DK LFA. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy DK LFA.

7)

V případě, kdy je více návrhů k jednomu bodu jednání či rozhodnutí, hlasuje se nejdříve o
návrhu předsedy DK LFA. Pořadí hlasování o dalších návrzích určuje předseda DK LFA.

8)

Předseda DK LFA může činit samostatně rozhodnutí:
a)

o spáchání disciplinárního přečinu a o trestu v případě disciplinárních přečinů
uvedených v § 46 a § 47 DŘ FAČR,

b)

o zahájení disciplinárního řízení podle § 89 DŘ FAČR,

c)

o přerušení disciplinárního řízení podle § 90 DŘ FAČR,

j)

d)

o předvolání účastníka disciplinárního řízení podle § 91 odst. 3 DŘ FAČR,

e)

o zrušení předběžného zákazu závodní činnosti podle § 93 odst. 5 a 6 DŘ FAČR,

f)

o předběžném opatření podle § 94 DŘ FAČR,

g)

o zastavení disciplinárního řízení podle § 99 odst. 1, resp. odst. 2 DŘ FAČR,

h)

o postoupení věci podle § 99 odst. 4 DŘ FAČR a

i)

o přerušení disciplinárního řízení podle § 100 DŘ FAČR.

Rozhodnutí DK LFA mohou být přijímána i písemně. V takovém případě návrh rozhodnutí
rozesílá předseda DK LFA doporučenou poštou nebo na e-mailovou adresu sdělenou členem
DK LFA sekretáři DK LFA. Rozhodnutí se považuje za schválené, hlasovala-li pro něj
nadpoloviční většina členů DK LFA, a to formou sdělení doporučenou poštou nebo na emailovou adresu sekretáře DK LFA. V případě rovnosti hlasů je rozhodujíc í hlas předsedy DK
LFA. Ustanovení odstavce 7 tohoto článku se uplatní obdobně.

k)

Členové DK LFA se mohou účastnit hlasováni i prostřednictvím sdělovací techniky (např.
telekonference, videokonference). V takovém případě se člen DK LFA považuje za
přítomného, pokud s jeho účastí prostřednictvím sdělovací techniky souhlasí předseda DK
LFA.

l)

Zasedání DK LFA se mohu účastnit i další osoby v případě předvolání v rámci disciplinárního
řízení či schválení účasti na zasedání ze strany předsedy DK LFA. Tyto osoby se mohou
zasedání DK LFA účastnit i prostřednictvím sdělovací techniky (např. telekonference,
videokonference)

m)

DK LFA spolupracuje, za účelem rozhodování v rámci disciplinárního řízení, s odbornými
orgány FAČR a LFA, zejména s Komisí rozhodčích FAČR a Sportovní radou DK LFA.

n)

Sportovní rada DK LFA je poradním orgánem DK LFA pro odborné posuzování sportovních
situací vzniklých v průběhu utkání, jejími členy mohou být zejména bývalí hráči, trenéři a jiní
členové vedení družstva, rozhodčí a delegáti.

o)

DK LFA nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkáních celostátních ligových

soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. DK LFA je nicméně oprávněna zahájit
disciplinární řízení, pokud:

14)

a)

se jedná o administrativní pochybení rozhodčího,

b)

rozhodčí disciplinární přečin neviděl,

c)

disciplinární přečin má závažné následky, zejména zranění hráče či jiné osoby.

V případě, kdy řídící orgán soutěže vyhoví protestu vůči trestu, kterým je dle DŘ FAČR
zahájeno disciplinární řízení nebo který může mít vliv na disciplinární odpovědnost

příslušné osoby, DK LFA konstatuje, že takové rozhodnutí o trestu, kterým je dle DŘ FAČR
zahájeno disciplinární řízení, nebude vykonáno formou disciplinárního trestu.

Článek 4
Etická pravidla

1)

Členové DK LFA vykonávají své pravomoci v souladu se Stanovami FAČR, Disciplinárním
řádem FAČR, Stanovami LFA a ostatními předpisy FAČR, LFA, UEFA a FIFA, a dále v souladu se
zásadami fair play a etickými pravidly obecně přijatými ve společnosti.

2)

Člen DK LFA je povinen oznámit na zasedání DK LFA, pokud je, se zřetelem k jeho poměru
k věci, k účastníkům disciplinárního řízení či k jejich zástupcům, důvod pochybovat o jeho
nepodjatosti. V takovém případě DK LFA rozhodne na jeho návrh o případném vyloučení
příslušného člena DK LFA z projednání. Rozhodne-li DK LFA o podjatosti a vyloučení člena DK
LFA, příslušný člen DK LFA se v dané věci považuje za nepřítomného.

3)

Člen DK LFA je povinen oznámit na zasedání DK LFA skutečnost, že je významně personálně
propojen s členským klubem LFA, že je členem voleného výkonného orgánu FAČR či
členského klubu LFA, nebo že přijal jakýkoliv benefit od členského klubu LFA, člena FAČR či
orgánu FAČR či LFA.

4)

Člen DK LFA je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při
disciplinárním řízení nebo v souvislosti s ním. Tato povinnost se nevztahuje na zveřejňování
rozhodnutí DK LFA a jejich odůvodnění, jakož i na uveřejnění odůvodnění rozhodnutí DK LFA
v rámci komuniké či jiných oficiálních výstupů pro sdělovací prostředky.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1)

Statut DK LFA a jeho změny schvaluje Ligový výbor LFA po jeho předložení generálnímu
sekretáři FAČR.

2)

Tento statut DK LFA byl schválen Ligovým výborem LFA dne 19.7.2018.

