Pravidla pro jednání v disciplinárním a
odvolacím řízení
Disciplinární řízení
Pokud se členem vašeho týmu či celým týmem bude zahájeno disciplinární řízení, tak vám disciplinární
komise oznámí datum projednávání případu nejpozději 3 dny předem. Toto oznámení bude učiněno
prostřednictvím oficiálního emailového kontaktu na sekretáře klubu. Současně vám oznámí, zda je
přítomnost proviněného povinná. Proviněný má vždy právo se projednávání svého případu zúčastnit.
Proviněný je za projednávání případu povinen zaplatit poplatek dle disciplinárního řádu.
Disciplinární řízení je zahajováno vždy, když má komise důkazy, nebo podezření, že se stala událost, které
by mohla být disciplinárním proviněním. Není nutné, aby daná událost byla popsána např. v zápise o
utkání. Proto pokud máte pocit, že nějakou událost by měla DK prošetřit i vy můžete dát podnět k jednání
komise.
Odvolací řízení
Proti rozhodnutí jakéhokoliv orgánu máte možnost se odvolat. Odvolání se vždy podává Kontrolní a revizní
komisi ČFPH. Odvolání musí splňovat základní náležitosti. Pokud odvolání tyto podmínky nesplňuje, KRK
ČFPH vás vyzve, abyste odvolání doplnil. V případě, že jej nedoplníte, KRK ČFPH se jím nemůže zabývat.
Základní náležitosti odvolání:
a) kopie písemného rozhodnutí učiněného v I. instanci.
b) stručný popis skutkového děje,
c) zdůvodnění odvolání a předložení důkazů o svých tvrzeních,
d) uvedení jaký výsledek odvolacího řízení se očekává
e) potvrzení o zaplacení odvolacího poplatku, (poplatek je vždy stanoven v odvolacím řádu).
f) datum a podpis odvolatele - u klubu, razítko a podpisy dvou členů příslušného orgánu klubu s uvedením
čitelného jména.
Odvolací komise případ zpravidla projedná do měsíce od obdržení odvolání, které splňuje veškeré
náležitosti.
Pozor: nezaměňovat odvolání a námitky (protest). Odvoláváte se proti nějakému rozhodnutí. Námitky
podáváte v případě, že naopak vy nějaké rozhodnutí požadujete. Např. máte důkazy, že v zápase proti vám
startoval hráč neoprávněně. V tomto případě podáte námitku Ligové komisi proti startu takového hráče a
budete se dožadovat rozhodnutí o kontumaci takového zápasu. Podmínky, které musí splňovat námitky,
jsou uvedeny v soutěžním řádu v článku námitky.

