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č.j. 1/2022 – KFS – PCE - ORK

ROZHODNUTÍ
Odvolací a revizní komise Krajského fotbalového svazu Pardubice /dále jen ORK KFS/
Odvolací a revizní komise Krajského fotbalového svazu Pardubice, jako věcně a místně příslušný orgán
podle § 76, odst.11 DŘ FAČR, na svém zasedání dne 20. 9. 2022, zasedací místnost KFS Pardubice, ve
věci odvolání SK Lázně Bohdaneč z.s., se sídlem Kosinova 282, 533 41 Lázně Bohdaneč, ze dne
29. 8. 2022 proti Rozhodnutí STK KFS Pardubice, ze dne 25. 8. 2022 /nařízení sehrání nového utkání/
za nedohrané utkání č. 2022530A1A0201 Lázně Bohdaneč - Holice/ rozhodla takto:
1. Podle ustanovení § 110, odst. 3 a odst. 4 DŘ FAČR se odvolání zamítá jako nedůvodné.
2. Uhrazený poplatek za podané odvolání propadá ve prospěch FAČR.
Odůvodnění rozhodnutí:
ORK KFS Pardubice prověřila veškeré dostupné informace k dané události, vzala na vědomí zprávu
hlavního rozhodčího utkání a delegáta utkání a informace od obou vedoucích mužstev. Během zasedání
dne 20. 9. 2022 vyslechla jak hlavního rozhodčího daného utkání, zástupce KR a STK KFS Pardubice,
tak i zástupce SK Lázně Bohdaneč z.s. a SK Holice z.s.. Na základě toho bylo zjištěno:
a) hlavní rozhodčí zápasu postupoval v soulasu s Pravidly fotbalu a na základě vlastního uvážení
rozhodl o předčasném ukončení zápasu, které nebylo zaviněno ani jedním k hrajících družstev, ale
mimořádnou událostí – zraněním hráče hostujícího týmu během zápasu.
(je nutné si uvědomit, že o ukončení zápasu vždy a za každých podmínek rozhoduje rozhodčí, ne hráči,
či funkcionáři jakéhokoliv z hrajících mužstev).
b) delegát utkání zápasu postupoval v souladu z Pravidly fotbalu, kdy okamžitě na místě událost
konzultoval s vedením KR KFS a také s vedením STK KFS. Po celou dobu události byl nápomocen
hlavnímu rozhodčímu.
c) podáním vysvětlení účastníků řízení bylo ověřeno, že během přerušení zápasu, vinou zranění hráče
hostí č. 24, se hráči obou družstev různě dohadovali o tom, jestli utkání dohrají či ne, jaký to bude mít
pro obě mužstva dopad, když bude nové utkání sehráno apod.
(zde je opět nutné zopakovat, že hráči ani funkcionáři klubu nemají právo rozhodovat jakým způsobem
bude utkání dohráno, ukončeno, či zda bude ze strany STK nařízeno opakování tohoto utkání.)
d) podáním vysvětlení účastníků řízení bylo ověřeno, že tvrzení SK Lázně Bohdaneč z.s., že výše
uvedený hráč hostí č. 24, v dalším týdnu, výslovně dne 15. 8. 2022, trénoval, se nezakládá na pravdě,
neb uvedený hráč předložil komisi doklad o pracovní neschopnosti a dále podrobnou lékařskou zprávu
nejen z prvotního vyšetření v nemocnici, tak i následně z kontroly u lékaře o 10 dní později.
e) utkání bylo přerušeno a následně ukončeno v 56. minutě a to v souladu s Pravidly fotbalu. STK KFS
poté vyzvalo oba kluby, aby se dohodly na termínu sehrání náhradního utkání a to v termínu do
31.8.2022. /zpráva STK KFS Pardubice ze dne 25. 8. 2022/
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f) vzhledem k tomu, že ani jeden z klubů na toto nereagoval, nařídila STK KFS Pardubice a to v souladu
s § 60/odst. 2a SŘ, sehrání nového utkání a to dne 12. 11. 2022 ve 13.30 hod./sobota/. Vzhledem k
tomu, že se jednalo o nešťastnou událost, za kterou nenese vinu ani jedno z obou mužstev, bylo klubům
nabídnuto sehrání náhradního utkání na kvalitním hřišti s umělým povrchem v Chrudimi.
g) tvrzení SK Lázně Bohdaneč z.s., že se mužstvo SK Holice z.s. dopustilo disciplinárního přečinu a to
podle § 56/3 DŘ, tím, že odmítlo pokračovat ve hře a opustilo svévolně hřiště, se nezakládá na pravdě,
neb dle dostupného video záznamu je patrné, že hráči obou mužstev setrvali na hřišti do té doby, než o
ukončení zápasu rozhodl hlavní rozhodčí.
Závěr:
Fotbal je hra, která by měla hráčům, divákům a celkově všem sportovním fanouškům, přinášet radost.
Pokud se však stane mimořádná událost, zvlaště pokud je ohrožen život, nebo zdraví hráče, rozhodčího,
či jiného funkcionáře, měl by zde nastoupit zdravý lidský rozum, porozumění, soucit a vžití se do dané
situace.
Žádný předpis, žádné nařízení níkdy nevrátí, co nám nenadálá mimořádná událost může nenávratně
vzít. A tím bychom se měli všichni, bez rozdílu, řídit.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat mimořádný opravný prostředek – návrh na přezkum tohoto
rozhodnutí – za podmínek a ve lhůtě stanovených v § 111 a § 112 DŘ FAČR.
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