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Rozhodnutí 

Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Hradec Králové (dále jen „VV OFS“) rozhodoval dne 28. 

1. 2019 o odvolání hráče Filipa Švehlíka, ID 87021585 (dále jen „Hráč“) ze dne 30. 9. 2018 (dále jen 

„Odvolání“) proti rozhodnutí Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Hradec Králové (dále 

jen „DK OFS“) ze dne 26. 9. 2018 (dále jen „Napadené rozhodnutí“).  

Hráči byl DK OFS za jeho provinění v souvislosti s utkáním JAKO Okresního přeboru číslo utkání 

A1A0505, které se hrálo dne 8. 9. 2018 mezi kluby Stěžery A a Roudnice B uložen tento trest: 

zákaz činnosti nepodmíněně pro všechny aktivity řízené FAČR do 31. 12. 2019 (§ 9 a § 10 odst. c a § 48 

odst. 4 DŘ) – spolupachatel napadení delegované osoby + pokuta 1.500 Kč (splatno na OFS do 10 10. 

2018). 

Hráč se proti Napadenému rozhodnutí řádně a včas odvolal prostřednictvím Odvolání.  

VV OFS po projednání věci na základě podaného Odvolání rozhoduje takto: 

I. Napadené rozhodnutí se podle § 110 odst. 5 písm. a) Disciplinárního řádu FAČR (dále jen 

„DŘ“) zrušuje; 

II. VV OFS podle ustanovení § 110 odst. 5 písm. a) disciplinárního řádu rozhoduje tak, že Hráč 

se dopustil disciplinárního provinění tělesného napadení podle § 48 odst. 4 DŘ, a to 

účastenstvím ve formě usnadnění jinému spáchání disciplinárního přečinu odstraněním 

překážek jeho dokonání dle § 10 odst. 1 písm. c) DŘ tím, že dne 8. 9. 2018 po skončení 

utkání Stěžery A – Roudnice B (č. A1A0505, Okresní přebor) cca mezi 19:00 a 19:30 hodin 

v prostoru vně areálu Sokola Stěžery bezprostředně za vjezdovou bránou do ulice 

Zámecká, jakožto člen FAČR, usnadnil jinému členu FAČR – Jakubu Pešlovi, ID 91121418 

spáchání disciplinárního přečinu tělesného napadení podle § 48 odst. 4 DŘ, jehož se Jakub 

Pešl dopustil tak, že bezprostředně za vjezdovou bránou do areálu Sokola Stěžery tělesně 

napadl několika údery pěstí do hlavy delegovanou osobu utkání – rozhodčího Lukáše 

Gernáta, ID 83031929, čemuž Hráč jakožto člen FAČR nezabránil, přičemž současně zamezil 

fyzickým zadržením jiné delegované osobě – rozhodčímu Lukáši Smolkovi, ID 91101103, 

aby napadenému rozhodčímu pomohl a útok zastavil, čímž usnadnil Jakubu Pešlovi 

dokonání disciplinárního přečinu, neboť odstranil jednu z překážek k dokonání 

disciplinárního přečinu podle § 48 odst. 3 a 4 DŘ, a to minimálně v jeho kvalifikované 

podstatě,  
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za což se Hráči uděluje: 

a) nepodmíněný zákaz činnosti pro všechny aktivity řízené FAČR do 30. 6. 2019; 

b) peněžitá pokuta ve výši 1.500,- Kč (byla již Hráčem uhrazena); 

III. Hráči se se podle ustanovení § 3 odst. 2 sazebníku poplatků vrací poplatek za podání 

odvolání. 

 

 

 

Odůvodnění: 

Podle § 110 odst. 7 DŘ se odůvodnění rozhodnutí o odvolání nevyhotovuje. Odvolatel o něj může 

požádat do 7 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

 

Poučení: 

Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu přípustné odvolání. Hráč je oprávněn podat žádost o 

přezkum jako mimořádný opravný prostředek, a to k Odvolací komisi FAČR za podmínek stanovených 

v § 111, § 112 a § 113 disciplinárního řádu FAČR ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení odůvodnění 

tohoto rozhodnutí podle § 110 odst. 7 disciplinárního řádu FAČR.  

 

V Hradci Králové dne 28. 1. 2019 

 

         Ing. Martin Zbořil, v. r. 

                                        předseda VV OFS 

  


