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ETICKÝ KODEX
SVAZU FUTSALU ČESKÉ REPUBLIKY
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Základní ustanovení
1. Svaz futsalu České republiky (dále „SFČR“), jakožto představitel českého futsalu, nese

zvláštní odpovědnost ve vztahu k ochraně integrity a reputace futsalu v České republice.
SFČR soustavně usiluje o ochranu obrazu futsalu, a to zejména od narušení tohoto, jakožto
výsledku neoprávněných, nemorálních nebo neetických metod a praktik. V návaznosti na
tuto skutečnost tento kodex reflektuje principy a hodnoty při jednání členů SFČR
zakotvené v předpisech SFČR, FIFA a UEFA, a současně definuje základní principy a
hodnoty jejich chování navenek. Jednání osob vázaných tímto kodexem musí reflektovat
skutečnost, že tyto osoby podporují principy a cíle SFČR ve všech představitelných
směrech a současně se tyto osoby též musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo tyto
cíle a zájmy poškodit. Současně se osoby vázané tímto kodexem zavazují, že budou
respektovat význam jejich vztahu k SFČR, reprezentovat ho a chovat se k němu čestně,
důstojně, s úctou a bezúhonně. Současně budou respektovat základní hodnotu fair play
v každém aspektu své činnosti.
2. SFČR vede své členy, ale i další osoby, které svým jednáním působí na futsalové prostředí,

k tomu, aby v tomto prostředí dodržovaly právní řád České republiky, předpisy SFČR,
jakož i předpisy FIFA a UEFA.
3. Etický kodex upravuje zejména skutkové podstaty etických přečinů, druhy etických trestů,

jakož i postup Etické komise v etickém řízení.
4. Pro účely tohoto kodexu se následujícími pojmy rozumí:

a) člen SFČR – fyzická nebo právnická osoba, která je na základě právního jednání
v souladu se Stanovami zaregistrována jako člen SFČR;
b) člen SFČR se zvláštními právy a povinnostmi – člen SFČR, který je v souladu
se Stanovami zaregistrován jako hráč, trenér, rozhodčí, delegát, lékař nebo jiný
zdravotník členského klubu, masér členského klubu, hráč reprezentace futsalu ČR,
člen realizačního týmu reprezentace futsalu ČR nebo členský klub;
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c) etický přečin – takové jednání, které Stanovy, Etický kodex nebo jiný řád, na nějž
Etický kodex výslovně odkazuje, označuje jako etický přečin a které vykazuje znaky
uvedené alespoň v některém z těchto předpisů;
d) funkcionář klubu – člen statutárního orgánu klubu a další osoby pověřené
zastupováním klubu;
e) hráč – fyzická osoba, které je v souladu se Stanovami registrována jako člen SFČR
se zvláštními právy a povinnostmi hráče a která je uvedena jako hráč nebo
náhradník v zápisu o utkání;
f) klub – právnická osoba, která je v souladu se Stanovami zaregistrována jako člen
SFČR se zvláštními právy a povinnostmi členského klubu;
g) podezřelý – člen SFČR, se kterým bylo zahájeno etické řízení před Etickou komisí;
h) pokračování v etickém přečinu – pokračováním v etickém přečinu se rozumí takové
jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i
v souhrnu, skutkovou podstatu stejného etického přečinu, jsou spojeny stejným nebo
podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu
útoku;
i) potrestaný – člen SFČR, kterému byl uložen Etickou komisí pravomocný etický trest;
j) Portál – internetový portál SFČR, který tvoří součást elektronického informačního
systému a jehož prostřednictvím SFČR komunikuje se svými pobočnými spolky, jakož
i se svými členy, na němž v souladu se Stanovami a dalšími předpisy SFČR uveřejňuje
zejména důležité informace, které se týkají SFČR, jejich pobočných spolků a jejich
členů;
k) realizační tým – trenér, asistent trenéra, lékař nebo jiný zdravotník, masér, vedoucí
družstva, hlavní pořadatel klubu nebo jiná osoba, která je uvedena v zápisu o utkání;
l) Stanovy – základní vnitřní předpis SFČR schválený její Valnou hromadou, včetně
případných změn a doplňků;
m) trest – sankce uložená za etický přečin podle Etického kodexu;
n) úplatek – úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě
nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok;
o) Úřední deska – součást Portálu, jejímž prostřednictvím je SFČR oprávněna doručovat
svým členům rozhodnutí svých orgánů a jiná oznámení;
p) utkání – futsalové utkání organizované SFČR, jejím pobočným spolkem, popřípadě
též UEFA a FIFA.
5. Pokud tento kodex užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takovýto

pojem v souladu se Stanovami a ostatními předpisy SFČR, právními předpisy České republiky,
případně s jeho obvyklým významem.
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§2
Základní zásady
Základními zásadami chráněnými tímto kodexem jsou zejména:
a) zásada neutrality;
b) zásada loajality;
c) zásada konfidenciality;
d) zásada fyzické a duševní integrity;
e) zásada fair play.

HLAVA II
PŮSOBNOST ETICKÉHO KODEXU
§3
Časová působnost
1. Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla stanovena dříve, než byl spáchán.
2. Trestnost činu se posuzuje podle Etického kodexu účinného v době, kdy byl tento čin

spáchán; podle pozdějšího Etického kodexu se posuzuje jen tehdy, jestliže by to pro
pachatele bylo příznivější.
3. Jestliže se Etický kodex změní během páchání činu, užije se Etického kodexu, který je

účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán.
4. Jestliže dojde ke změně Etického kodexu, který je účinný při dokončení jednání, jímž je čin

spáchán, užije se Etického kodexu nejmírnějšího.
5. Čin je spáchán v době, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v případě opomenutí byl

povinen konat; není rozhodující, kdy následek nastane nebo kdy měl nastat.
6. Pachateli lze uložit pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit Etický kodex účinný

v době, kdy se o etickém trestu rozhoduje.

§4
Místní působnost
1. Podle tohoto kodexu se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na území České
republiky.
2. Etický přečin se považuje za spáchaný na území České republiky,
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení
zájmu chráněného tímto kodexem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti
v cizině, nebo
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b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný tímto kodexem nebo měl-li tu
alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.
3. Účastenství je spácháno na území České republiky,
a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se posuzuje
obdobně podle odstavce 2, nebo
b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.
4. Podle tohoto kodexu se posuzuje i trestnost činu, který byl spáchán mimo území České
republiky, pokud byl jednáním porušen zájem chráněný tímto kodexem.

§5
Osobní působnost
1. Podle Etického kodexu se posuzuje takový etický přečin, který byl spáchán členem SFČR
nebo osobou, za jejíž jednání člen SFČR odpovídá podle Etického kodexu.
2. Za etický přečin funkcionáře klubu, člena realizačního týmu, člena klubu, hráče klubu,
oddílového rozhodčího a diváka odpovídá pachatel etického přečinu, a pokud tak stanoví
tento kodex, i tento klub.
3. Naplní-li tentýž čin znaky skutkové podstaty etického přečinu a zároveň takové porušení
vnitřní normy klubu, jehož postih je v kompetenci klubového orgánu podle stanov či jiných
vnitřních předpisů tohoto klubu, nebrání potrestání tohoto jednání podle stanov či jiných
vnitřních předpisů klubu jeho projednání a potrestání podle Etického kodexu.
4. Členové SFČR nesou etickou odpovědnost za své jednání i mimo utkání, k nimž jsou
nominováni či delegováni, a mohou být postiženi podle Etického kodexu i tehdy, jestliže
se dopustili etického přečinu jako diváci, případně jako další osoby na hře nezúčastněné, za
podmínky, že se přečinu dopustili v souvislosti s utkáními řízenými SFČR, jejím pobočným
spolkem, FAČR, UEFA nebo FIFA.

§6
Věcná působnost
1. Etický kodex se vztahuje na etické přečiny, k nimž dojde v souvislosti s členstvím v SFČR
a není v daném případě dána působnost Svazové disciplinární komise projednat čin jako
disciplinární přečin v disciplinárním řízení.
2. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v míře, v jaké to vylučuje předpis UEFA nebo FIFA.
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HLAVA III
ETICKÁ ODPOVĚDNOST
§7
Etický přečin
1. Jen tento kodex vymezuje etické přečiny a stanoví tresty, který lze za jejich spáchání uložit.
2. Etický přečin je spáchán, dojde-li k porušení povinnosti stanovené:

a) Stanovami;
b) dalšími předpisy SFČR;
c) řády a předpisy UEFA a FIFA;
d) rozhodnutím orgánu SFČR;
e) rozhodnutím orgánu UEFA, FIFA;
f) rozhodnutím Rozhodčího soudu pro sport (dále „CAS“);
a pokud tak stanoví tento kodex.
§8
Zavinění
1. K etické odpovědnosti za etický přečin postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li tento
kodex výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.
2. Etický přečin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl způsobem uvedeným v tomto kodexu porušit nebo ohrozit zájem chráněný
tímto kodexem, nebo
b) věděl, že svým jednání může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ,
že je způsobí, byl s tím srozuměn.
3. Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v tomto kodexu
může porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto kodexem.
4. Etický přečin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem uvedeným v tomto kodexu porušit nebo ohrozit zájem
chráněný tímto kodexem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení
nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o
tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
5. K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne,
a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy,
že tento kodex vyžaduje i zavinění úmyslné, nebo

Etický kodex SFČR – edice 2020/2021

b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k
svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy tento kodex
vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.
6. Etická komise je povinna zjistit zvláště pečlivě míru a formu zavinění u pachatelů mladších
15 let. V případě pochybností o zavinění těchto osob se má za to, že se zaviněného jednání
nedopustily.
7. Klub odpovídá bez ohledu na zavinění za etické přečiny, pokud tak stanoví tento kodex.
§9
Pokus etického přečinu
1. Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání etického přečinu a jehož se pachatel
dopustil v úmyslu etický přečin spáchat, je pokusem etického přečinu, jestliže k dokonání
etického přečinu nedošlo.
2. Pokus etického přečinu je trestný podle sazby stanovené za dokonaný etický přečin.
3. Etická odpovědnost za pokus etického přečinu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně upustil
od dalšího jednání směřujícího k dokonání etického přečinu a
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto kodexem
z podniknutého pokusu etického přečinu, nebo
b) učinil o pokusu etického přečinu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo
zájmu chráněnému tímto kodexem z podniknutého pokusu etického přečinu,
mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit Etické komisi.
4. Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku etické odpovědnosti za pokus pachatele,
který takto jednal, je-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění
k činu nebo přes jeho včasné oznámení.
5. Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena etická odpovědnost pachatele za jiný dokonaný
etický přečin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.
§10
Pachatel
1. Pachatelem etického přečinu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty
etického přečinu.
2. Pachatelem etického přečinu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není eticky
odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné
obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost anebo sama nejednala nebo
nejednala zaviněně. Pachatelem etického přečinu je i ten, kdo k provedení činu užil takové
osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládané tímto kodexem;
v těchto případech není vyloučena etická odpovědnost takové osoby za etický přečin, který
tímto jednáním spáchala.
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3. Pachatelem se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení tohoto kodexu něco jiného,
i spolupachatel a účastník.
§11
Spolupachatel
Byl-li etický přečin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá
každá z nich, jako by etický přečin spáchala sama (spolupachatelé).
§12
Účastník
1. Účastníkem na dokonaném etickém přečinu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně
a) spáchání etického přečinu zosnoval nebo řídil (organizátor),
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat etický přečin (návodce),
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání etického přečinu, zejména opatřením
prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu,
hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po
etickém přečinu (pomocník).
2. Na etickou odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o etické odpovědnosti
pachatele, jestliže tento kodex nestanoví něco jiného.
3. Etická odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil od dalšího účastenství na
etickém přečinu
a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto
z podniknutého účastenství, nebo

kodexem

b) učinil o účastenství oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu
chráněnému tímto kodexem z podniknutého účastenství, mohlo být ještě
odstraněno; oznámení je nutno učinit Etické komisi.
4. Je-li na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku etické odpovědnosti účastníka, který
takto jednal, je-li čin spáchán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu
nebo přes jeho včasné oznámení.
5. Ustanovením odstavců 3 a 4 není dotčena etická odpovědnost účastníka za jiný dokonaný
etický přečin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1 spáchal.

Etický kodex SFČR – edice 2020/2021

HLAVA III
ZÁNIK ETICKÉ ODPOVĚDNOSTI
§13
Promlčecí doba
1. Etická odpovědnost za etický přečin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí
a) 10 let, jde-li o etický přečin porušení zásady fyzické a duševní integrity;
b) 5 let u ostatních etických přečinů;
2. Promlčecí doba počíná běžet od ukončení jednání. Účastníkovi počíná běžet promlčecí
doba od ukončení činu hlavního pachatele.
3. Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou bylo etické řízení přerušeno, ani doba,
po kterou bylo etické řízení vedeno, ani doba, po kterou bylo vedeno soudní řízení o
přezkumu rozhodnutí vydaného v etickém řízení.
4. Promlčecí doba se přerušuje
a) zahájením etického řízení pro etický přečin, o jehož promlčení jde;
b) spáchal-li podezřelý ze spáchání etického přečinu v promlčecí době nový etický
přečin, za který tento kodex stanoví etický trest stejný nebo přísnější;
c) zahájením trestního stíhání pro totéž jednání.
5. Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.

HLAVA IV
ETICKÉ TRESTY

ODDÍL 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
§14
Obecná ustanovení pro ukládání etických trestů
1. Etické tresty lze ukládat jen na základě tohoto kodexu.
2. Pachateli nelze nepřiměřené etické tresty. Výkonem etického trestu nesmí být ponížena
lidská důstojnost.
§15
Přiměřenost etických trestů
1. Etické tresty je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného etického
přečinu a poměrům pachatele.
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2. Tam, kde postačí uložení etického trestu méně postihujícího, nesmí být uložen etický trest
pro pachatele citelnější.
3. Při ukládání etických trestů se přihlédne i k právem chráněným zájmům osob poškozených
etickým přečinem.
§16
Druhy etických trestů
1. Za spáchání etického přečinu mohou být uloženy etické tresty:
a) důtka;
b) školení o dodržování předpisů SFČR;
c) peněžitá pokuta;
d) vyloučení ze SFČR;
e) vyloučení z reprezentace futsalu ČR;
f) zákaz závodní činnosti;
g) zákaz výkonu funkce;
h) zákaz výkonu jiné činnosti;
i) zákaz vstupu do haly nebo areálu hřiště;
j) zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností SFČR;
k) futsalově prospěšná činnost.
2. Stanoví-li tento kodex za některý etický přečin několik trestů, lze uložit každý tento trest
samostatně nebo lze uložit i více těchto trestů vedle sebe.
§17
Úhrnný a společný trest
1. Odsuzuje.li Etická komise pachatele současně za dva nebo více etických přečinů, uloží trest
za etický přečin nejzávažnější a k ostatním etickým přečinům přihlédne jako k přitěžující
okolnosti.
2. Odsuzuje-li Etický komise pachatele za dílčí útok u pokračování v etickém přečinu (§ 1
odst. 4 písm. d), za jehož ostatní útoky byl pachatel potrestán rozhodnutím, které již nabylo
právní moci, zruší v tomto dřívějším rozhodnutí výrok o vině o pokračujícím etickém
přečinu a celý výrok o trestu, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném
etickém rozhodnutí rozhodne o vině o pokračujícím etickém přečinu, včetně nového
dílčího útoku, a o společném trestu za pokračující etický přečin, který nesmí být mírnější
než trest uložený etickým rozhodnutím dřívějším.
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§18
Polehčující okolnosti
1. Etická komise přihlédne jako k polehčující okolnosti zejména k tomu, že pachatel
a) spáchal etický přečin poprvé nebo pod vlivem okolností na něm nezávislých;
b) spáchal etický přečin z nedostatku životních zkušeností;
c) spáchal etický přečin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti;
d) spáchal etický přečin pod vlivem hrozby nebo nátlaku;
e) se přičinil o odstranění škodlivých následků svého etického přečinu nebo
dobrovolně nahradil způsobenou škodu;
f) před spácháním etického přečinu se choval spořádaně;
g) etického přečinu upřímně litoval;
h) etický přečin sám oznámil;
i) byl k etickému přečinu vyprovokován;
j) spáchal etický přečin ve věku mladším 15 let;
k) nebyl v soutěžním ročníku dosud trestán.
§19
Přitěžující okolnosti
1. Etická komise přihlédne jako k polehčující okolnosti zejména k tomu, že pachatel
a) spáchal etický přečin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení;
b) spáchal etický přečin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické,
náboženské, či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky;
c) spáchal etický přečin surovým způsobem, zákeřně, nebo jiným obdobným
způsobem;
d) svedl k etickému přečinu jiného;
e) v posledních dvou letech byl pro etický přečin opakovaně potrestán;
f) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže organizované SFČR nebo jejím
pobočným spolkem;
g) spáchal etický přečin využívaje svého zaměstnání, postavení nebo funkce;
h) spáchal etický přečin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách;
i) spáchal více etických přečinů.
2. K přitěžující okolnosti se nepřihlédne, jde-li o znak skutkové podstaty etického přečinu.
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ODDÍL 2
UKLÁDÁNÍ A VÝKON JEDNOTLIVÝCH TRESTŮ
§20
Důtka
1. Etický trest důtky je nejmírnějším etickým trestem, který spočívá v upozornění
potrestaného na porušení jeho povinnosti, jakož i na možné důsledky případného
opakování takového chování, a který se ukládá zpravidla tehdy, když s ohledem na osobu
pachatele není zapotřebí uložit přísnější etický trest.
2. Důtka může být uložena jedné osobě nejvýše jedenkrát v rámci probíhajícího soutěžního
ročníku.
3. Důtku nelze uložit současně s jiným etickým trestem, s výjimkou etického trestu školené o
dodržování předpisů.
§21
Školení o dodržování předpisů SFČR
1. Etický trest školení o dodržování předpisů spočívá v uložení povinnosti absolvovat školení
o dodržování předpisů SFČR, které potrestaná fyzická osoba svým jednáním.
2. Etický trest školení o dodržování předpisů může být uložen jedné osobě nejvýše jedenkrát
v rámci probíhajícího soutěžního ročníku.
3. Školení o dodržování předpisů lze uložit:
a) v rozsahu od 1 do 3 hodin, a
b) ve věci jednoho, více nebo i všech předpisů SFČR.
4. Etická komise ve výroku o uložení etického trestu určí druh a rozsah školení o dodržování
předpisů SFČR.

§22
Peněžitá pokuta
1. Etický trest peněžité pokuty spočívá v uložení povinnosti uhradit peněžité plnění za etický
přečin; zaplacené částky peněžité pokuty připadají SFČR.
2. Etická komise je oprávněna ukládat peněžité pokuty fyzickým osobám nejvýše 300.000, Kč a právnickým osobám nejvýše 500.000, - Kč;
3. Ustanovení odstavce 2 nejsou dotčena ustanovení zvláštní části tohoto kodexu stanovící
nižší hranici trestu peněžité pokuty.
4. Uloženou peněžitou pokutu je potrestaná fyzická nebo právnická osoba povinna uhradit
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a v této lhůtě je povinna
vyrozumět Etickou komisi o zaplacení peněžité pokuty. Etická komise je oprávněna lhůtu
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podle předchozí věty prodloužit, popřípadě umožnit zaplacení pokuty ve splátkách;
informační povinnost potrestané fyzické osoby se pak týká zaplacení každé ze splátek.
5. Ukládá-li Etická komise peněžitý trest, může stanovit pro případ, že by ve stanovené lhůtě
nebyl vykonán, náhradní trest zákazu závodní činnosti, zákazu výkonu funkce, zákazu jiné
činnosti, či trest futsalově prospěšné činnosti.
6. Ukládá-li se peněžitá pokuta fyzické osobě, která se etického přečinu dopustila jako hráč
klubu, člen realizačního týmu klubu nebo funkcionář klubu, uloží se povinnost k úhradě
společně a nerozdílně pachateli i klubu.
§23
Vyloučení ze SFČR
1. Etický trest vyloučení ze SFČR spočívá v ukončení členství v SFČR rozhodnutím
Výkonného výboru SFČR.
2. Vyloučení ze SFČR lze uložit pouze za zvlášť hrubé nebo opakované porušení základních
i zvláštních členských povinností, pokud vzhledem k povaze spáchaného etického přečinu
a osobě pachatele nepostačuje uložení jiného trestu.
§24
Vyloučení z reprezentace futsalu ČR
1. Etický trest vyloučení z reprezentace futsalu ČR spočívá v zákazu účasti potrestaného
v reprezentaci futsalu ČR jakožto hráče nebo člena realizačního týmu.
2. Vyloučení z reprezentace futsalu ČR je možné uložit pouze za závažné porušení povinností
souvisejících s reprezentací futsalu České republiky.
3. Vyloučení z reprezentace lze uložit nejdéle na 24 měsíců.
§25
Zákaz závodní činnosti
1. Etický trest zákaz závodní činnosti spočívá v zákazu startu hráče v soutěžních či jiných
utkáních organizovaných SFČR, jejím pobočným spolkem, případně v dalších utkáních
podle odstavce 5 věty druhé.
2. Zákaz závodní činnosti je možné hráči uložit na počet soutěžních utkání nebo na určité
časové období; zákaz závodní činnosti na určité časové období lze uložit tam, kde ve
zvláštní části tento kodex stanoví trest na počet soutěžních utkání; má se za to, že uložení
zákazu závodní činnosti na 1 týden je rovno trestu zákazu závodní činnosti na jedno
soutěžní utkání.
3. Zákaz závodní činnosti stanovený počtem soutěžních utkání nesmí převyšovat dvanáct
utkání; zákaz závodní činnosti stanovený časovým obdobím je možné uložit nejvýše na 20
let.
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4. Zákaz závodní činnosti stanovený počtem soutěžních utkání se vykonává v soutěži, ve které
byl etický trest uložen, popřípadě v soutěži, do které hráč přestoupil, nebo přešel na
hostování v době výkonu etického trestu.
5. V době výkonu trestu zákazu závodní činnosti stanoveného na počet soutěžních utkání
hráč nesmí startovat v mistrovských ani pohárových utkáních. Hráč však může startovat ve
všech mezinárodních utkáních i v přátelských utkáních s domácími soupeři, ledaže z
rozhodnutí o zákazu závodní činnosti vyplývá něco jiného. Hráč, jemuž byl uložen zákaz
závodní činnosti na časové období, nesmí po dobu trvání výkonu etického trestu startovat
v žádném futsalovém utkání, a dále v pohárových utkáních družstva, jehož členem byl
potrestaný k okamžiku spáchání přečinu.
6. Může-li hráč startovat za více družstev, nesmí po dobu výkonu etického trestu stanoveného
na počet soutěžních utkání startovat za žádné družstvo.
7. Dopustí-li se se hráč dalšího etického přečinu v průběhu výkonu trestu zákazu závodní
činnosti stanoveného na počet soutěžních utkání a bude-li mu za tento etický přečin uložen
nový etický trest zákazu závodní činnosti, vykoná se nový trest až po vykonání původního
trestu zákazu závodní činnosti.
8. Není-li zákaz závodní činnosti uložen na časové období delší než 6 měsíců, může být
Etickou komisí přerušen tak, aby byl vykonán v soutěžním období.
§26
Zákaz výkonu funkce
1. Etický trest zákaz výkonu funkce spočívá v zákazu vykonávání funkce trenéra, rozhodčího,
delegáta, hlavního pořadatele, lékaře nebo jiného zdravotníka, maséra klubu či vedoucího
družstva či registrovaného zprostředkovatele nebo více či všech těchto funkcí.
2. Zákaz výkonu funkce lze uložit pouze za takový etický přečin, který souvisí s výkonem
funkce.
3. Zákaz výkonu funkce je možné uložit na určitý počet soutěžních utkání, nevylučuje-li to
povaha věci, nebo na určitou dobu; má se za to, že uložení zákazu závodní činnosti na 1
týden je rovno trestu zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.
4. Zákaz výkonu funkce stanovený časovým obdobím lze uložit nejdéle na dobu 20 let.
5. Ve výroku o trestu Etická komise stanoví, kterých konkrétních funkcí se trest týká.
6. Výkonem trestu zákazu výkonu funkce není dotčena možnost potrestaného podílet se na
přípravě družstva nebo na obdobné činnosti. Výkonem trestu zákazu výkonu funkce
registrovaného
zprostředkovatele
není
dotčeno
oprávnění
registrovaného
zprostředkovatele dokončit výkon práv a povinností registrovaného zprostředkovatele na
základě již uzavřených smluv, nejdéle však po dobu, na niž jsou tyto smlouvy v souladu se
Zprostředkovatelským řádem uzavřeny k okamžiku právní moci rozhodnutí ukládajícího
trest zákazu výkonu funkce registrovaného zprostředkovatele.
7. Etický trest zákaz výkonu funkce spočívá v případě právnické osoby v zákazu vykonávání
funkce registrovaného zprostředkovatele.
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8. Zákaz výkonu funkce dle odstavce 7 lze uložit nejdéle na dobu 20 let a vztahují se na něj
odst. 2 a odst. 6 poslední věty obdobně.
§27
Zákaz výkonu jiné činnosti
1. Etický trest zákaz výkonu jiné činnosti spočívá v zákazu vykonávání činnosti, která není
závodní činností podle § 24 ani výkonem funkce podle § 25 a v souvislosti s níž došlo ke
spáchání etického přečinu.
2. Zákaz výkonu jiné činnosti je možné uložit pouze na určité časové období, a to nejdéle na
dobu 20 let.
3. Ve výroku o uložení etického trestu zákazu jiné činnosti Etická komise stanoví, které
konkrétní činnosti se etický trest týká.
§28
Společné ustanovení k etickým trestům zákazu činnosti
1. Pojednává-li se v tomto kodexu o etickém trestu zákazu činnosti, míní se tím zákaz závodní
činnosti nebo zákaz výkonu funkce nebo zákaz výkonu jiné činnosti, nevyplývá-li z povahy
věci něco jiného.
2. V případech, kdy výkon etického trestu souvisí se soutěžním ročníkem, platí, že
nevykonaná část trestu zákazu činnosti se přenáší do následujícího soutěžního ročníku.
§29
Zákaz vstupu do haly nebo areálu hřiště
1. Etický trest zákaz vstupu do haly nebo areálu hřiště spočívá v zákazu vstupu diváka do
konkrétní haly nebo areálu hřiště po dobu, kdy se v takové hale nebo areálu hřiště pořádá
jakékoli futsalové utkání, nestanoví-li se v etickým rozhodnutí jinak.
2. Zákaz vstupu do haly nebo areálu hřiště je možné uložit jen na určité časové období, a to
nejdéle na dobu pěti let.
3. Ve výroku o uložení etického trestu zákazu vstupu do haly nebo areálu hřiště Etická komise
určí, do které haly nebo areálu hřiště se zákaz vstupu vztahuje.
4. Etická komise je v jednom výroku oprávněn uložit zákaz vstupu do více hal nebo areálů
hřišť nebo do všech hal a areálů hřišť nacházející se na území České republiky.
§30
Zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností SFČR
1. Etický trest zákaz účasti na všech aktivitách spojených s SFČR spočívá v zákazu účastnit se
jakýchkoli aktivit, které SFČR organizuje nebo jsou s její činností jinak spojeny.
2. Zákaz účasti na všech aktivitách spojených s SFČR lze uložit jen na určité časové období,
a to nejdéle na dobu deseti let.
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3. Na dobu až dvaceti let je možné zákaz účasti na všech aktivitách spojených s SFČR uložit
v případě etických přečinů
a) porušení zásady fyzické a duševní integrity podle § 40.
b) nabízení a přijímání darů nebo jiných výhod podle § 43.
je-li takový etický přečin spáchán opakovaně.
§31
Futsalově prospěšná činnost
1. Etický trest futsalově prospěšná činnost spočívá v uložení povinnosti vykonat futsalově
prospěšnou činnost pro SFČR, její pobočný spolek nebo právnickou osobu, která je členem
SFČR.
2. Etický trest futsalově prospěšná činnosti není možné uložit bez souhlasu pachatele.
3. Futsalově prospěšnou činnost lze uložit
a) v rozsahu od 20 do 150 hodin, nebo
b) stanovením konkrétní činnosti, kterou je potrestaný povinen splnit.
4. Etická komise ve výroku o uložení etického trestu určí druh a rozsah futsalově prospěšné
činnosti a osobu, v jejíž prospěch je potrestaný povinen etický trest vykonat.
5. Etická komise rozhodne zpravidla o vykonání futsalově prospěšné činnosti ve prospěch té
osoby, která byla spácháním etického přečinu poškozena.
§32
Výkon trestu futsalově prospěšné činnosti
1. Futsalově prospěšnou činnost je potrestaný povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém
volném čase nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o uložení
tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou potrestaný nemohl trest
vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky.
2. Jestliže potrestaný zaviněně trest futsalově prospěšné činnosti ve stanovené době
nevykoná, může Etická komise přeměnit trest futsalově prospěšné činnosti nebo jeho
zbytek v trest zákazu činnosti; přitom každých i jen započatých deset hodin nevykonaného
trestu futsalově prospěšné činnosti se počítá za jeden týden zákazu činnosti.
3. I když potrestaný zavdal příčinu k přeměně trestu podle odstavce 2, může Etická komise
vzhledem k okolnostem případu a osobě potrestaného pouze prodloužit dobu výkonu
trestu futsalově prospěšné činnosti, a to až o 6 měsíců; uplyne-li prodloužení doby zcela či
zčásti marně, postupuje Etická komise podle odstavce 2.
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ODDÍL 3
PODMÍNĚNÉ UPUŠTĚNÍ OD VÝKONU ZBYTKU TRESTU A JEHO
PROMINUTÍ
§33
Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu
1. Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu do haly nebo areálu hřiště, nebo
zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností SFČR může Etická komise v prvním
stupni rozhodnout na žádost potrestaného o podmíněném upuštění od výkonu zbytku
trestu, jestliže potrestaný v době výkonu trestu způsobem svého života nebo svým jiným
chováním prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu již není třeba. Etická komise může též
rozhodnout o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu
vstupu do haly nebo areálu hřiště, i bez splnění podmínky výkonu poloviny trestu, jsou-li
pro to důvody zvlášť zřetele hodné.
2. Při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu na
stadion, nebo zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností SFČR Etická komise
stanoví zkušební dobu, která nesmí být kratší než zbytek trestu a delší než dvojnásobek
zbytku trestu, musí však trvat nejméně dva měsíce a nejvýše patnáct let; zkušební doba
počíná u výkonu trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu do haly nebo areálu hřiště a zákazu
účasti na všech aktivitách spojených s činností SFČR právní mocí rozhodnutí o tomto
upuštění.
§34
Osvědčení potrestaného
1. Dopustil-li se potrestaný v době podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu
činnosti, zákazu vstupu do haly nebo areálu hřiště, nebo zákazu účasti na všech aktivitách
spojených s činností SFČR etického přečinu, rozhodne Etická komise o tom, že se zbytek
trestu vykoná.
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 může Etická komise v prvním stupni učinit nejpozději do
jednoho roku od uplynutí zkušební doby podle § 33 odst. 2 tohoto řádu.
§35
Prominutí výkonu zbytku trestu
Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákazu vstupu do haly nebo areálu hřiště, nebo
zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností SFČR může Etická komise v prvním
stupni, na žádost potrestaného prominout výkon zbytku trestu, jestliže u potrestaného šlo o
ojedinělé porušení tohoto kodexu a potrestaný v době výkonu trestu způsobem svého života
prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu již není třeba.
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ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
§36
Porušení obecných povinností
Kdo jedná v rozporu se svou obecnou povinností zejména tím, že
a) jedná v rozporu se svou obecnou povinností pečlivě plnit své povinnosti
vycházející ze svého postavení, a to zejména v záležitostech finančního charakteru,
nebo
b) se nechová důstojně, eticky a nejedná dostatečně důvěryhodně, nebo
c) nerespektuje předpisy,
bude potrestán důtkou, školením o dodržování předpisů, zákazem činnosti až na jeden měsíc,
vyloučením z reprezentace futsalu ČR, zákazem vstupu do haly nebo areálu hřiště až na jeden
rok nebo peněžitou pokutou až do výše 100.000, - Kč.

§37
Porušení zásady neutrality
Kdo poruší zásadu neutrality tím, že při jednáních s vládními institucemi, národními nebo
mezinárodními organizacemi, asociacemi a skupinami, vyjadřuje své politické názory a
přesvědčení, a to přes tu skutečnost, že by při takových jednáních měl zůstat výhradně a pouze
politický neutrální, či jedná v rozporu se svou funkcí a integritou, bude potrestán důtkou,
zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše 100.000, - Kč.

§38
Porušení zásady loajality
Kdo poruší zásadu loajality tím, že jedná v rozporu se vztahem vzájemné důvěry s FIFA,
UEFA, FAČR, SFČR či členským klubem, bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na
jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše 100.000, - Kč.

§39
Porušení zásady konfidenciality
Kdo poruší zásadu konfidenciality, tím, že vyzradí nebo prozradí důvěrné informace získané
v rámci výkonu své funkce, bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na 12 měsíců,
peněžitou pokutou až do výše 300.000, - Kč nebo vyloučením ze SFČR.
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§40
Porušení zásady fyzické a duševní integrity
Kdo poruší zásadu fyzické a duševní integrity tím, že:
a) užije vůči jinému pohoršující gesta či výrazy, a to za účelem, aby tuto osobu
v jakémkoliv smyslu urazil, nebo
b) jiného navádí k jednání dle písmena a) či k násilnému chování, nebo
c) vůči jinému užije jakoukoliv formu fyzického či psychického týraní, jakoukoliv
formu obtěžování, či jakoukoliv formu jiného nepřátelského chování směřujícího
k izolování, ostrakizování či narušení důstojnosti člověka, nebo
d) vyhrožuje, slibuje výhodu, vyvíjí nátlak či jakoukoliv jinou formu jiného sexuálně
zneužívá, obtěžuje a vydírá,
bude potrestán důtkou, futsalově prospěšnou činností, zákazem vstupu do haly nebo areálu
hřiště až na 12 měsíců, zákazem činnosti až na 12 měsíců, peněžitou pokutou až do výše
100.000, - Kč nebo vyloučením ze SFČR.

§41
Neoznámení etického přečinu
Kdo se věrohodným způsobem dozví, že jiný připravuje, páchá nebo spáchal etický přečin a
takovou skutečnost neoznámí bez odkladu orgánům SFČR, bude potrestán důtkou, školením
o dodržování předpisů, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše
50.000, - Kč.
§42
Nabízení a přijímání darů nebo jiných výhod
1. Kdo sám nebo prostřednictvím jiného přijme, dá si slíbit nebo nabídne dar nebo jinou

výhodu,
a) jejichž hodnota není zanedbatelná či symbolická, nebo tak
b) učiní v souvislosti s ovlivněním rozhodnutí či činností funkcionáře klubu,
orgánu SFČR, UEFA nebo FIFA, nebo tím
c) poruší povinnost stanovenou tímto kodexem nebo jiným předpisem a současně
tím vytvoří pro sebe či jiného neoprávněnou finanční nebo jinou výhodu, nebo
tím
d) vytvoří střet zájmů,
bude potrestán bude potrestán důtkou, futsalově prospěšnou činností, zákazem činnosti až na
jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše 100.000, - Kč.
2. Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 dar žádá, bude potrestán důtkou, futsalově

prospěšnou činností zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do
výše 100.000, - Kč.
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3. Dopustí-li se jednání uvedeného v odstavci 1 nebo odstavci 2 klub nebo jiná osoba

s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden
měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše 100.000, - Kč.

§43
Střet zájmů
1. Kdo vykonává své povinnosti v situacích, ve kterých existuje riziko nebo potenciální střet

zájmů, který může ovlivnit jejich výkon, bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na
jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše 100.000, - Kč.
2. Kdo jako rozhodčí z listiny pro I. nebo II. ligu vykonává činnost v členském klubu I. nebo

II. ligy, bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou
pokutou až do výše 100.000, - Kč.
3. Kdo jako delegát z listiny pro I. nebo II. ligu vykonává činnost v členském klubu I. nebo

II. ligy, bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou
pokutou až do výše 100.000, - Kč.
4. Kdo jako člen Komise rozhodčích vykonává činnost v členském klubu I. nebo II. ligy, bude

potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše
100.000, - Kč.
5. Kdo jako člen Komise delegátů vykonává činnost v členském klubu I. nebo II. ligy, bude

potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše
100.000, - Kč.
6. Kdo jako člen jednoho statutárního orgánu členského klubu I. nebo II. ligy je současně též

členem statutárního orgánu jiného členského klubu I. nebo II. ligy, bude potrestán důtkou,
zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou až do výše 300.000, - Kč.
7. Klub, který nezabezpečí dodržení požadavku, že jedna osoba může pouze v jednom

členském klubu přímo nebo nepřímo
a) disponovat s 50 % a více hlasovacími právy, když při určení hlasovacích práv se
nepřihlíží k omezení hlasovacích práv vyplývajících z dohod, rozhodnutí orgánu
členského klubu nebo zakladatelského právního jednání,
b) mít podíl o velikosti 50 % a vyšší,
bude potrestán bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou
pokutou až do výše 500.000, - Kč.
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ČÁST TŘETÍ
ETICKÉ ŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§44
Účel řízení
1. Účelem etického řízení je náležité zjištění a objasnění etických přečinů upravených tímto

kodexem a spravedlivé potrestání jejich pachatelů.
2. Účelem etického řízení je též působit k předcházení a zamezování páchání etických přečinů,

k výchově členů SFČR v duchu důsledného zachování předpisů SFČR a pravidel fair play.
§45
Zásady etického řízení
1. Etická komise postupuje v etickém řízení z úřední povinnosti. Etické věci musí projednávat

urychleně bez zbytečných průtahů.
2. Etická komise postupuje v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto

kodexu a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.
3. Etická komise hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém

uvážení všech okolností případu, jednotlivě i v jejich souhrnu.
4. Etické řízení se vede a rozhodnutí se vyhotovují v českém jazyce. Překladatele či tlumočníka

si účastník řízení může obstarat na své náklady.
§46
Nepřípustnost etického řízení
1. Etické řízení nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být

zastaveno:
a) je-li skutek promlčen;
b) jde-li o fyzickou osobu, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou;
c) jde-li o právnickou osobu, která zanikla bez právního nástupce;
d) jde-li o skutek, pro nějž bylo etické řízení pravomocně skončeno, jestliže
rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno.
2. Rozhodnutí o tomtéž skutku vydané v trestním, občanskoprávním či správním řízení není

překážkou pro zahájení, vedení a rozhodnutí v etickém řízení.
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§47
Počítání lhůt
1. Do lhůty určené podle dní se nezapočítává den, kdy se stala událost určující počátek lhůty.
2. Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým

jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty.
Chybí-li tento den v posledním měsíci lhůty, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto
měsíce.
3. Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za

poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den.
4. Lhůta je zachována též tehdy, jestliže podání bylo ve lhůtě podáno jako poštovní zásilka

adresovaná Etické komisi, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.
5. Zmešká-li účastník řízení z důležitých důvodů lhůtu k podání opravného prostředku, povolí

mu Odvolací komise navrácení lhůty, ledaže důvody pro navrácení lhůty neshledá jako
důležité. O navrácení lhůty je nutné požádat do tří dnů od pominutí překážky. Nebyl-li
opravný prostředek ještě podán, je nutné jej se žádostí spojit.
§48
Doručování
1. Nebyla-li písemnost doručena při úkonu etického řízení, doručuje ji Etická komise

prostřednictvím Úřední desky, nevyplývá-li z tohoto kodexu něco jiného.
2. Písemnost doručovaná prostřednictvím Úřední desky se považuje za doručenou dnem

následujícím po dni uveřejnění.
3. Není-li doručení při úkonu etického řízení ani prostřednictvím Úřední desky možné,

doručuje Etická komise písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s tím,
že se doručuje na adresu, která je Etické komisi známa na základě evidence vedené SFČR
nebo na základě písemného oznámení, které adresát Etické komisi řádně a včas doručil.
4. Podle odstavce 3 může Etická komise doručovat písemnost, i když doručuje též

prostřednictvím Úřední desky, pokud to uzná za vhodné; v takovém případě je písemnost
doručena okamžikem, kdy dojde adresátovi nejdříve.
5. Odmítne-li adresát převzít doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou

dnem, kdy bylo přijetí odepřeno.
6. Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou výlučně prostřednictvím poskytovatele

poštovních služeb do vlastních rukou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k
vyzvednutí, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.
7. Ačkoliv je účastník řízení zastoupen zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo

zmocněncem na základě plné moci, která byla Etické komisi řádně předložena, doručuje se
písemnost v souladu s odstavcem 1 zastoupenému. Není-li doručení podle odstavce 1
možné, doručuje se pouze zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo zmocněnci.
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HLAVA II
ETICKÁ KOMISE ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

ODDÍL 1
STATUT ETICKÉ KOMISE
§49
Postavení a složení Etické komise
1. Etická komise je orgánem, který je odpovědný pouze Valné hromadě a který má tři členy,

jenž volí všichni přítomní delegáti Valné hromady. Členové Etické komise volí a odvolávají
ze svého středu předsedu Etické komise.
2. Předseda Etické komise svolává a řídí zasedání Etické komise.

§50
Zasedání Etické komise
1. Etická komise zasedá zpravidla jednou měsíčně, nerozhodne-li sama jinak.
2. Zasedání Etické komise se svolává na základě:

a) rozhodnutí jejího předsedy;
b) žádosti nadpoloviční většiny všech jejich členů;
c) žádosti Výkonného výboru.
3. Předseda Etické komise je povinen svolat zasedání této komise do tří pracovních dnů na

základě žádosti podle odstavce 2 písm. b) nebo c), není-li v žádosti připuštěna lhůta delší.
4. Etická komise rozhoduje o účasti členů SFČR a dalších osob na svém zasedání; to neplatí

o členovi SFČR, o jehož právech a povinnostech má být rozhodnuto.

§51
Hlasování a rozhodování
1. Etická komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti všech svých členů.
2. K přijetí rozhodnutí Etické komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejich

přítomných členů.
3. Etická komise je oprávněna rozhodovat per rollam.
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§52
Součinnost
1. Orgány SFČR, jejich členové, jakož i členové SFČR jsou povinni poskytovat Etické komisi

součinnost při výkonu její pravomoci; zejména jsou povinni:
a) poskytovat ji řádně a včas listiny a jiné doklady, které si Etická komise od nich
vyžádá,
b) podávat Etické komisi písemnou i ústní formou požadované informace a
vysvětlení,
c) po předvolání se zúčastnit jednání Etické komise a aktivně přispívat k projednávání
věci.
2. Podmínky pro řádnou činnost Etické komise, včetně nezbytného administrativního

zajištění, zabezpečuje sekretář Etické komise. Náklady spojené s výkonem činnosti Etické
komise jsou součástí rozpočtu SFČR.

§53
Evidence činnosti Etické komise
1. Etická komise je povinna vést o své činnosti řádnou evidenci. Úřední doklady, zejména

rozhodnutí Etické komise se označují jejím názvem, hlavičkovým papírem SFČR a
podpisem jejího předsedy či jiného pověřeného člena.
2. Rozhodnutím Etické komise spolu s ostatním spisovým materiálem archivují po dobu 5 let

od pravomocného skončení řízení.

ODDÍL 2
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
§54
Účastníci řízení a jejich práva
1. Účastníkem řízení je vždy podezřelý a dále ten, o jehož právech a povinnostech se v etickém

řízení rozhoduje nebo ten, do jehož právního postavení má být rozhodnutím přímo
zasaženo.
2. Podezřelý má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu vytýkají, a k důkazům

o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho
obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má též právo zvolit si
zástupce.
3. Účastník řízení má právo seznámit se s podklady, na základě, nichž Etická komise

rozhoduje; toto právo může Etická komise ze závažných důvodů odepřít.
4. Zákonný zástupce podezřelého, který není plně svéprávný, je oprávněn tohoto podezřelého

zastupovat, zejména zvolit mu zástupce, činit za podezřelého návrhy, podávat za něho
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žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle
kodexu může zúčastnit podezřelý.
5. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně též pro opatrovníka podezřelého.

§55
Zástupce účastníka řízení
1. Zástupcem si účastník může zvolit advokáta. Advokát je oprávněn dát se zastupovat jiným

advokátem nebo advokátním koncipientem.
2. Účastník se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná

a je členem SFČR. Tento zástupce může jednat pouze osobně.
3. Etická komise rozhodne, že zastoupení podle odstavce 2 nepřipouští, jestliže zástupce

zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování nebo jestliže jako zástupce vystupuje v
různých věcech opětovně; to neplatí, pokud je zástupce členem klubu, s nímž se řízení vede.
4. Zástupci, jejž si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou

moc, nebo tento zástupce předloží Etické komisi plnou moc písemnou.

HLAVA III
PRŮBĚH ŘÍZENÍ

ODDÍL 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
§56
Zahájení etického řízení
1. Nasvědčují-li věrohodným způsobem zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl

spáchán etický přečin, zahájí Etická komise neprodleně etické řízení.
2. Etické řízení je zahájeno tím, že je:

a) na Úřední desce uveřejněno vyrozumění o tom, že se podezřelému touto cestou
doručuje vyrozumění o zahájení etického řízení s tím, že toto vyrozumění musí
obsahovat tak podrobný popis skutku, kterého se měl podezřelý dopustit, aby tento
skutek nemohl být zaměněn s jiným, nebo
b) doručeno podezřelému prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
vyrozumění o zahájení etického řízení obsahující tak podrobný popis skutku,
kterého se měl podezřelý dopustit, aby tento skutek nemohl být zaměněn s jiným.
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3. Pokud Etická komise dospěje před zahájením Etického řízení k závěru, že v posuzované

věci nedošlo ke spáchání etického přečinu, věc odloží a tuto skutečnost poznamená do
spisu, příp. jiným vhodným způsobem zaznamená.
4. Pokud Etická komise dospěje k závěru, že etickým přečinem mohla být současně naplněna

skutková podstata úmyslného trestného činu, oznámí zjištěné skutečnosti orgánům činným
v trestním řízení.

§57
Souběh etického a trestního řízení
1. V případě souběhu etického a trestního řízení může Etická komise rozhodnout, a to i

opakovaně, o přerušení etického řízení, dospěje-li k závěru, že je to s ohledem na další
průběh a rozhodnutí v etickém řízení vhodné a účelné.
2. V rozhodnutí o přerušení řízení podle odstavce 1 musí Etická komise stanovit lhůtu, na níž

se etického řízení přerušuje. Tato lhůta nesmí překročit dvanáct měsíců, Etická komise však
může na základě svého usnesení v řízení pokračovat i před jejím uplynutím, jestliže je trestní
řízení podle odstavce 1 pravomocně skončeno.

§58
Postup řízení, účast na zasedání Etické komise
1. Po zahájení řízení Etická komise nevyčkává dalších návrhů a postupuje tak, aby řízení bez

průtahů směřovalo k rozhodnutí věci a k jeho výkonu.
2. Účastník je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání Etické

komise nebo může své vyjádření učinit i písemně.
3. Účastník je povinen se zasedání Etické komise zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně

Etickou komisí na toto zasedání předvolán.
4. Nedostaví-li se účastník předvolaný podle odstavce 3 bez řádné a důvodné omluvy na

zasedání Etické komise nebo nedostaví-li se na toto zasedání účastník, který nemá
povinnost se zasedání zúčastnit, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti.
5. V případě, že je předvolávaná osoba členem členského klubu nebo osobou, která je

prostřednictvím tohoto klubu registrována jako člen SFČR, nebo členem realizačního týmu
klubu, odpovídá tento klub za její účast.
§59
Zasedání Etické komise
1. Zasedání Etické komise řídí a dokazování provádí předseda Etické komise, nepověří-li tím

jiného člena Etické komise.
2. Etická komise odročí zasedání, objeví-li se překážka, pro kterou nelze zasedání uskutečnit

nebo v něm pokračovat, s tím, že současně stanoví den, kdy se bude konat další zasedání;
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odročit zasedání na neurčito je možné, jen pokud to vyžaduje povaha úkonu, pro který
zasedání není možné provést nebo v něm pokračovat. Odpadne-li překážka, pro kterou
muselo být zasedání odročeno na neurčito, je třeba bez zbytečného odkladu po odpadnutí
překážky, nařídit zasedání Etické komise nebo učinit jiný úkon směřující ke skončení věci.

ODDÍL 2
DOKAZOVÁNÍ
§60
Dokazování
1. V etickém řízení je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména:

a) zda se stal skutek, v němž je spatřován etický přečin;
b) zda je za tento skutek podezřelý odpovědný;
c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu;
d) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, zejména výši škody
způsobenou etickým přečinem;
e) okolnosti, které vedly ke spáchání etického přečinu nebo umožnily jeho spáchání.
2. Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi

podezřelého a svědků, videozáznamy, audiozáznamy, znalecké posudky, věci a listiny
důležité pro etické řízení. Každý z účastníků může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho
provedení navrhnout.
3. Důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být

použit v etickém řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která
takového donucení nebo hrozby donucení použila.

§61
Povinnost svědčit
1. Každý člen SFČR je povinen se na předvolání Etické komise dostavit a vypovídat o tom,

co je mu známo o etickém přečinu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro etické
řízení.
2. Právo odepřít výpověď má podezřelý a příbuzný podezřelého v pokolení přímém, jeho

sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh.
3. Každý je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního

stíhání nebo etického řízení sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému
sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v
poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.
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ODDÍL 3
ROZHODNUTÍ
§62
Podklady pro vydání rozhodnutí
Při svém rozhodnutí Etická komise přihlíží jen ke skutečnostem, které byly při jeho zasedání
projednány, a důkazům, které byly při jeho jednání provedeny.
§63
Rozhodnutí o zastavení etického řízení
1. Etická komise zastaví etické řízení, shledá-li, že tu je některá z okolnosti uvedených v § 45

tohoto kodexu.
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 se může týkat také jen některého ze skutků, pro nějž je etické

řízení vedeno.
3. Etická komise řízení zastaví:

a) nebylo.li prokázáno, že se stal skutek, pro něj je etické řízení vedeno,
b) skutek, pro nějž je vedeno etické řízení, není etickým přečinem,
c) nebylo-li prokázáno, že skutek spáchal podezřelý, nebo
d) bylo-li by vydání jiného rozhodnutí v rozporu s tímto kodexem nebo s jiným
předpisem SFČR.
§64
Rozhodnutí o přerušení etického řízení
1. Etická komise přeruší etické řízení za podmínek stanovených v § 56 tohoto kodexu nebo

nelze-li věc projednat pro těžkou chorobu podezřelého, o které se Etická komise před
projednáním věci dozví.
2. Etická komise přeruší etické řízení také tehdy, jestliže nelze v etické řízení pokračovat proto,

že podezřelý není členem SFČR.
3. Pomine-li důvod přerušení, Etická komise v etickém řízení pokračuje; ustanovení § 56 odst.

2 tohoto kodexu tím není dotčeno.

§65
Rozhodnutí o spáchání etického přečinu
1. Neučiní-li Etická komise žádné z rozhodnutí podle § 62 nebo § 63 tohoto kodexu,

rozhodne, že pachatel:
a) zaviněně spáchal etický přečin, jde-li o fyzickou osobu, nebo
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b) je odpovědný za etický přečin, jde-li o právnickou osobou,
a uloží pachateli etický trest.
2. Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat:

a) označení Etické komise,
b) den a místo vydání rozhodnutí,
c) výrok rozhodnutí,
d) odůvodnění, pokud tak výslovně stanoví tento kodex,
e) poučení o opravném prostředku.
3. Výrok rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat:

a) popis skutku, kterého se měl podezřelý dopustit,
b) označení etického přečinu, který je ve skutku spatřován, a
c) určení trestu, který se podezřelému ukládá.

§66
Odůvodnění rozhodnutí
1. Odůvodnění jakéhokoli rozhodnutí Etické komise se vyhotovuje pouze tehdy, pokud o to

účastník řízení do tří dnů od doručení rozhodnutí Etické komise požádá, a současně
s žádostí o vyhotovení odůvodnění prokáže úhradu poplatku za odůvodnění rozhodnutí.
2. Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo Etické komise odůvodnění rozhodnutí

vyhotovit i bez splnění podmínek podle odstavce 1, pokud to tento orgán shledá jako
vhodné, a to zejména z hlediska výchovného působení uloženého trestu.

§67
Oznámení rozhodnutí
Rozhodnutí je nutné oznámit bez zbytečného odkladu po jeho vydání účastníkům řízení, a to
doručením dle § 46 tohoto kodexu.

§68
Právní moc a vykonatelnost
1. Rozhodnutí je pravomocné, jestliže:

a) proti němu tento kodex nepřipouští odvolání nebo odvolání nemá podle tohoto
kodexu odkladný účinek,
b) proti němu tento kodex odvolání sice připouští, avšak odvolání nebylo ve lhůtě
podáno, nebo se všechny oprávněné osoby práva na odvolání vzdaly, nebo je
výslovně vzaly zpět, anebo bylo podané odvolání zamítnuto.
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2. Pravomocné rozhodnutí je současně též vykonatelné, nevyplývá-li z tohoto kodexu něco

jiného.

ODDÍL 4
ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM
§69
Odvolání
1. Opravným prostředkem proti rozhodnutí Etické komise je odvolání.
2. Odvolání lze podat pouze proti rozhodnutí Etické komise dle § 66 odst. 1 nebo 2 tohoto

kodexu obsahuje odůvodnění.
3. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud Odvolací komise nestanoví jinak.

§70
Osoby oprávněné podat odvolání
1. Rozhodnutí může odvoláním napadnout pouze účastník řízení.
2. Osoba oprávněná napadat rozhodnutí pro nesprávnost některého jeho výroku je může

napadat také proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o řízení
předcházejícím rozhodnutí, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný
nebo že chybí.

§71
Lhůta a místo podání odvolání
1. Odvolání se podává u Odvolací komise ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí,

které v souladu s § 66 odst. 1 nebo 2 tohoto kodexu obsahuje odůvodnění.
2. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Odvolací komise nebo je-li ve lhůtě

podáno k poštovní přepravě.

§72
Obsah odvolání
1. Z odvolání musí být patrné:

a) kterému orgánu je určeno,
b) kdo jej činí a kdo jej podepsal,
c) označení rozhodnutí, proti němuž směřuje,
d) z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno,
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e) označení důkazů, které odvolatel navrhuje v odvolacím řízení provést,
f) čeho se odvolatel domáhá,
g) kdy bylo učiněno,
h) že byl uhrazen poplatek za odvolání.
2. Odvolání lze opřít o nové skutečnosti a důkazy.
3. Odvolání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit

písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle
zvláštních předpisů.
4. Nesplňuje-li odvolání náležitosti stanovené v odstavci 1, vyzve odvolací orgán k odstranění

vad odvolání a stanoví pro jejich odstranění lhůtu pěti dnů. Nebudou-li vady ve stanovené
lhůtě odstraněny, odvolací řízení zastaví.

§73
Vzdání se zpětvzetí odvolání
1. Po doručení anebo vyhlášení rozhodnutí se může oprávněná osoba práva na odvolání

výslovně vzdát. V případě vzdání se práva na odvolání po vyhlášení rozhodnutí se tato
skutečnost písemně zaznamená a oprávněná osoba toto stvrdí svým podpisem.
2. Osoba, která odvolání podala, je může výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby,

než odvolací orgán rozhodne.
3. Zpětvzetí odvolání vezme na vědomí odvolací orgán poznamenáním do spisu a řízení

zastaví.

§74
Řízení u odvolacího orgánu
1. O termínu konání odvolacího jednání je Odvolací komise povinna vyrozumět účastníky

řízení alespoň tři dny před konáním jednání. Odvolání lze projednat i tehdy, jestliže se
všichni účastníci řízení dodržení této lhůty vzdají.
2. Účast v odvolacím řízení se řídí § 56 odst. 2 až 5 toho kodexu.
3. Považuje-li Odvolací komise za účelné, aby se odvolacího jednání zúčastnil zástupce Etické

komise, který rozhodoval v prvním stupni, předvolá jej k jednání.
4. Po zahájení jednání přednese předseda Odvolací komise nebo jiný pověřený člen napadené

rozhodnutí a podá zprávu o stavu věci.
5. Pokud je odvolatel přítomen, přednese odvolání, návrhy na doplnění dokazování a vyjádří

se k věci. Není-li odvolatel přítomen, přečte odvolání předseda Odvolací komise nebo jiný
pověřený člen.
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6. Je-li účastníkem řízení i jiná osoba než odvolatel, umožní jí Odvolací komise se k věci

vyjádřit, je-li přítomna. Pokud přítomna není a ve věci podala písemné vyjádření, předseda
odvolacího orgánu nebo jiný pověřený člen jej přečte.
7. Odvolací komise přezkoumá napadené rozhodnutí a provede důkazy potřebné pro

rozhodnutí o odvolání.
§75
Rozhodnutí u odvolacího orgánu
1. Odvolací komise zamítne odvolání, bylo-li podáno opožděně, osobou neoprávněnou nebo

osobou, která se odvolání výslovně vzdala nebo znovu podala odvolání, které v téže věci
již předtím výslovně vzala zpět.
2. Jako opožděné nemůže být zamítnuto odvolání, které oprávněná osoba podala opožděně

jen proto, že se řídila nesprávným poučením Etické komise.
3. Nezamítne-li odvolání podle odstavce 1 nebo nezastaví-li řízení podle § 61 odst. 3 tohoto

kodexu, odvolací orgán přezkoumá správnost napadeného rozhodnutí.
4. Odvolací komise odvolání zamítne, shledá-li, že není důvodné.
5. Shledá-li Odvolací komise, že odvolání je důvodné,

a) zruší napadené rozhodnutí nebo jeho část a v rozsahu zrušení ve věci sama
rozhodne nebo
b) doplní chybějící či neúplný výrok.
6.

Rozhodnutí o odvolání musí obsahovat:
a) označení Etické komise,
b) den a místo vydání rozhodnutí,
c) výrok rozhodnutí,
d) odůvodnění, pokud tak výslovně stanoví tento kodex,
e) poučení, že žádný další opravný prostředek není ze strany dosavadních účastníků
řízený přípustný.

7. Je-li odvolatelem fyzická osoba, vyhotovuje se odůvodnění rozhodnutí o odvolání pouze

tehdy, pokud je ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí účastníkem řízení uhrazen
poplatek za odůvodnění a účastník řízení v téže lhůtě výslovně požádá o vyhotovení
odůvodnění.
8. Je-li odvolatelem klub, odůvodnění rozhodnutí o odvolání se vyhotovuje pouze tehdy,

pokud účastník řízení ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí výslovně požádá o
vyhotovení odůvodnění.
9. Ustanoveními odstavců 7 a 8 není dotčeno právo Odvolací komise odůvodnění rozhodnutí

vyhotovit i bez splnění podmínek podle odstavců 7 nebo 8, pokud to tento orgán shledá
jako vhodné, a to zejména z hlediska výchovného působení uloženého trestu.
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ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§76
Společná a přechodná ustanovení
1. Výši poplatků, které je třeba v souladu s tímto kodexem platit, stanoví příloha č. 1 tohoto

kodexu.
2. Ustanovení tohoto Etického kodexu o trestnosti a o trestu se vztahují též na trestnost činů

a na tresty vyplývající ze Stanov nebo jiného předpisu, na který Etický kodex odkazuje.
3. Odkazuje-li tento kodex některým svým ustanovením na jiné ustanovení, má se tím na

mysli ustanovení tohoto kodexu, nevyplývá-li z odkazu něco jiného.
4. Tímto kodexem se řídí veškeré otázky etických přečinů členů SFČR, jejich trestání a

etického řízení ode dne nabytí jeho účinnosti; etické řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto kodexu projednají orgány příslušné dle tohoto kodexu.
5. Etický trest uložený přede dnem nabytí účinnosti tohoto kodexu za čin, který není etickým

přečinem podle tohoto kodexu, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykoná.
6. Odvolací komise rozhoduje na návrh sekretáře Svazu o tom, který z orgánů SFČR nebo

jejího pobočného spolku vykoná rozhodnutí orgánu FIFA, UEFA nebo CAS, jímž se
ukládá sankce podle § 16 tohoto kodexu nebo stanovuje povinnost; pro potřeby výkonu
rozhodnutí se tato rozhodnutí považují za rozhodnutí vydaná podle tohoto kodexu.
7. Uložením trestu podle tohoto kodexu ani jeho výkonem není dotčena povinnost pachatele

nahradit případně způsobenou škodu.
§77
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Etický kodex, který byl schválen Výkonným výborem dne 5. 9. 2019 a nabyl

účinnosti téhož dne.
2. Tento Etický kodex byl schválen Výkonným výborem SFČR dne 24. 6. 2020 a nabývá

účinnosti dne 1. 7. 2020.

Etický kodex SFČR – edice 2020/2021

PŘÍLOHA Č. 1 ETICKÉHO KODEXU SVAZU FUTSALU
ČESKÉ REPUBLIKY
SAZEBNÍK POPLATKŮ
§1
Předmět poplatků
Poplatky se vybírají za řízení před Etickou a Odvolací komisí, a to z úkonů uvedených v § 2.

§2
Sazebník poplatků
1. Poplatky za projednání etického řízení a odvolání:

Soutěž

Výše poplatku za
projednání
v etickém řízení
před Etickou
komisí

Výše poplatku za
podání odvolání

Poplatek za
odůvodnění
rozhodnutí

I. liga

1.000, - Kč

5.000, - Kč

2.500, - Kč

II. liga

1.000, - Kč

5.000, - Kč

2.500, - Kč

divize

500, - Kč

2.500, - Kč

1.000, - Kč

ostatní soutěže v
kategorii mužů

250, - Kč

1.000, - Kč

1.250, - Kč

soutěže žen

250, - Kč

500, - Kč

250, - Kč

soutěže mládeže

250, - Kč

500, - Kč

250, - Kč

§3
Vrácení poplatku
1. V případě, že Etická nebo Odvolací komise řízení pravomocně zastaví, poplatek se

nevyměří a případně již uhrazený poplatek se vrátí zpět účastníkovi řízení.
2. Vyhoví-li Odvolací komise podanému opravnému prostředku, a to i zčásti, uhrazený

poplatek se vrátí účastníkovi řízení.
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§4
Poplatník
1. Poplatníkem poplatku za projednání věci v etickém řízení Etickou komisí je potrestaný; to

neplatí, je-li potrestán hráč klubu, člen realizačního týmu klubu nebo funkcionář klubu za
etický přečin související s činností pro klub, kdy je poplatníkem tento klub.
2. Poplatníkem poplatku za odvolání a poplatku za odůvodnění podle § 2 odst. 1 je odvolatel.

