Okresní fotbalový svaz Kutná Hora
Čáslavská 199
284 01 Kutná Hora
IČ: 228 804 11

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVATZU KUTNÁ HORA (DÁLE „OFSKH“)
VV06_2022
Den konání VV OFS KH: 21.10.2022

Místo konání: OFS Kutná Hora

Přítomni za VV: D. Čižinský, D. Roubíček, J. Ďoubal, T.Frejlach; J. Štěpnička, J. Matoušek
Omluveni: V. Šturm, J. Procházka, J. Spáčil
Dále přítomni: Jiří Ptáčník, jednatel TJ Sokol Červené Janovice, z.s.,
Program
Projednání odvolání TJ Sokol Červené Janovice, z.s., číslo klubu 2050051 proti rozhodnutí DK Sp.
zn.: DR2022336508 ze dne 5.10.2022
Podklady
1) Odvolání TJ Sokol Červené Janovice, z.s
2) Rozhodnutí DK - DR2022336508 ze dne 5.10.2022
3) Vyjádření DK k odvolání ze dne 21.10.2022

Rozhodnutí o odvolání
Výkonný výbor rozhodl o odvolání takto:
Odvolání oddílu TJ Sokol Červené Janovice, z.s proti rozhodnutí Disciplinární komise OFS KH
DR2022336508 ze dne 5.10.2022 se zamítá jako nedůvodné.

Poučení o možnosti požádat o vyhotovení odůvodnění tohoto rozhodnutí a podat žádost o
přezkum:
Účastník řízení je v souladu s čl. 110 odst. 8 Disciplinárního řádu oprávněn ve lhůtě sedmi dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí požádat o vyhotovení odůvodnění.
Účastník řízení může napadnout toto rozhodnutí návrhem na přezkum rozhodnutí u Odvolací komise
FAČR dle ust. čl. 111 Disciplinárního řádu a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení výše uvedeného
důvodnění.
Výše poplatku za odůvodnění rozhodnutí a žádosti o přezkum rozhodnutí stanoví Disciplinární řád.

V Kutné Hoře dne 21.10.2022
VV OFS Kutná Hora

VV OFS Kutná Hora
e-mail: info@ofskh.cz
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Vyjádření Disciplinární Komise k Odvolání TJ Sokol Červené Janovice, z.s. Proti
Rozhodnutí Sp. zn.: DR2022336508
Vážení,
Níže zasílám vyjádření DK k odvolání TJ Sokol Červené Janovice, z.s.. Chtěli bychom v tomto
vyjádření jako členové DK a já jako předseda popsat rozhodování a důvod výše trestu.
Projednávání incidentů týkajících se utkání č. 2022215A1A0704 Červené Janovice – Paběnice,
proběhlo on-line v pondělí 26. září 2022 od 18:00 hodin za účasti těchto osob:
Vlach Jaroslav (92040403)
KOCOUREK Lukáš (88070001)
MOŘICKÝ Tomáš (94052188)
ŘEZNÍČEK Petr (75090481)
Říha Josef (56070019)
Zelinka Zdeněk (77070718)

trenér Paběnic
hlavní rozhodčí

AR1
AR2
vedoucí týmu Paběnice
Hlavní pořadatel

Za Disciplinární komisi OFS Kutná Hora byli přítomni Vladimír Dupal – předseda DK a členové
Jiří Jirsa a Michael Klobása.
Při dotazování jednotlivých účastníků bylo potvrzeno, že se hlavní pořadatel pohyboval počas
zápasu zejména u kabin a kiosku Červených Janovic. Během incidentů v prvním poločase nebyla
pořadatelská služba přítomna v prostoru mezi lavičkami což přispělo k eskalaci následných
verbálních útoků ze strany diváků a lavičky hostí směrem k AR1. Dotazováním bylo také
potvrzené, že technické zóny u střídaček týmů nebyly pořadatelem utkání vyznačeny.
Po skončení zápasu bylo hlavním pořadatelem panem Zdeňkem potvrzeno, že nezabezpečil
odchod týmů a rozhodčích do kabin. Dle jeho názoru nic nenaznačovalo, že by odchod neměl
být v pořádku. Sám se prý pohyboval před budovou kabin a nebylo mu známo, že by před
kabinami nebo v kabinách došlo k jakémukoli incidentu. Při odchodu do kabin nebyl přítomen
nikdo další z pořadatelské služby. Hlavní pořadatel tak nezabránil sám, ani prostřednictvím
jiných osob při odchodu rozhodčích do kabin následným strkanicím a fyzickému kontaktu mezi
hráči hostí a rozhodčími před dveřmi kabin rozhodčích.
Dle jeho slov, pokud k něčemu mělo dojít, tak rozhodčí měli informovat děvčata, která jim nesla
občerstvení po zápase o tomto jednání či jiných skutečnostech.
VV OFS Kutná Hora
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Nedostatečnou organizovanost pořadatelské služby potvrdili jak AR1, AR2, tak trenér a vedoucí
Paběnic tím, že se vyjádřili při jednání DK, že nikdo z pořadatelské služby nebyl při odchodu
hráčů a rozhodčích a skončení utkání před kabinami přítomen.
K tomuto uvádíme výňatek z vyjádření k utkání AR1 Tomáše Mořického:

„…Po skončení utkání jsme se odebrali do kabiny. Když jsme se blížili ke kabině
rozhodčích, z úst hostujícího hráče zaznělo: ,, ty taky nečum, ty sráči jeden”. V ten
moment jsem se podíval na R a nechápavě jsem pokrčil rameny a zeptal se, zda slyšel
totéž. Mou tázavou reakci na HR zaznamenal hostující trenér a několikrát vykřikl:
,,zase žaluješ ty sráči?” Tyto narážky jsme ignorovali vzhledem k již velmi vypjaté
atmosféře. A pokračovali jsme dále do kabiny rozhodčích v tento moment procházel
kolem nás zbytek hostujícího družstva a svými těly mne začali tlačit před sebou. Snažil
jsem se si rukou udělat prostor abych mohl vstoupit do kabiny. Toto gesto hostující
hráči považovali jako útok a přibližně 4 z nich mě začali tahat zezadu za dres a byl
jsem i několikrát udeřen právě do již zmiňovaných zad. AR2 se snažil svým tělem ode
mě oddělit hostující hráče a umožnit mi vstup do kabiny rozhodčích. Cca. 3 minuty po
tomto incidentu zaklepal hostující trenér na dveře kabiny a oznámil, že chce do zápisu
uvést napadení hráče rozhodčím….
…Při odchodu z kabin jsem se ve dveřích potkal s kameramanem televize Nova, který
mě rukou pokynul abych prošel jako první. Ve chvíli, kdy jsem vycházel ze dveří se ke
mě třemi rychlými kroky přiřítil hostující trenér a úmyslně do mě narazil ramenem
přičemž mi odhodil tašku s věcmi. Má reakce byla již jen zoufalé pousmání a
pokračoval jsem do auta, abych stihl další utkání….“
Na základě dotazování všech výše uvedených osob, tak dospěla DK k závěru, že pořadatelská
služba nebyla dostatečně organizována ze strany pořádajícího klubu. Hlavní pořadatel se
domníval i přes vypjatost utkání, že nedojde k žádným incidentům (napadení fyzické) a nepřijal
žádná opatření, aby takovým jednáním zabránil. Ani po zápase nejevil žádnou snahu a zájem o
fyzickou bezpečnost rozhodčích. Proto s ohledem na ustanovení Disciplinárního řádu § 65
Porušení povinností pořádajícího klubu odstavec 2a) ve znění:
Klub, který jako organizátor utkání:
a) nepřijme taková opatření, aby v areálu stadionu nebo jeho bezprostředním okolí nedošlo k
výtržnostem, poškození zařízení stadionu, potyčkám, fyzickým napadením nebo k pokusu o
takové jednání,
VV OFS Kutná Hora
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se rozhodla DK udělit trest TJ Sokol Červené Janovice, z.s. ve výši 2 000 Kč.
Disciplinární řád umožňuje DK uložit v tomto případě pokutu až do výše 50 000 Kč a další tresty.
DK nicméně došla k závěru, že není třeba trestat klub vyšší částkou, jelikož jde o první vážnější
provinění. Nicméně DK očekává, že pořádající klub do budoucna příjme taková opatření, aby
podobným incidentům co nejvíce předcházel, nebo jim zabránil. Disciplinární komise potrestala
pořádající klub i z toho důvodu, že během disciplinárního řízení nebylo ze strany pořádajícího
klubu, slovy hlavního pořadatele, připuštěno jakékoli pochybení a celá věc byla bohužel
zlehčována a bagatelizována.
S ohledem na znění sepsaného odvolání TJ Sokol Červené Janovice, z.s. proti trestu považuji za
důležité jako předseda DK zmínit, že DK je nezávislým orgánem OFS a není žádným způsobem
úkolována, aby trestala či vymýšlela incidenty proti jakémukoli klubu. Toto se mě velmi dotýká a
žádám tak klub TJ Sokol Červené Janovice, z.s. aby své tvrzení opřel o nějaký důkaz či fakt, který
by v nich takový pocit mohl vyvolat.
V neposlední řadě bych chtěl zmínit, že pokud by byla pořadatelská služba přítomna a vynaložila,
byť i sebemenší úsilí, aby zabránila výše zmíněným incidentům před kabinami hostí a
rozhodčích, tak by DK pořádající klub netrestala.

Mgr. Vladimír Dupal
Předseda DK OFS Kutná Hora
V Kutné Hoře dne 12.010.2022

VV OFS Kutná Hora

e-mail: info@ofskh.cz
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ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022336508
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Klub:

2050051  TJ Sokol Červené Janovice, z.s.

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Červené Janovice  Paběnice ,2022215A1A0704

ROZHODLA TAKTO:
Družstvo/klub je vinen disciplinárním přečinem dle § 65 Porušení povinností pořádajícího klubu odstavec 2a)
Udělen trest pokuta ve výši 2 000,
Klub prostřednictvím hlavního pořadate zápasu nepřijal taková opatření, aby zabránil při odchodu rozhodčích do kabin strkanicím a
fyzickému kontaktu mezi hráči hostí a rozhodčími. Pořadatelská služba nebyla dostatečně organizována.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

2 000,-

Poplatek DK:

150,-

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 05.10.2022

