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Rozhodnutí STK Libereckého KFS č. 16-1718
FK Přepeře ID 5140341
Řídící orgán Fotbalové Asociace České republiky, Liberecký krajský fotbalový svaz, tedy
sportovně-technická komise ve složení Jan König, Miroslav Fanta, Zbyněk Kotrman a
Zbyněk Rampáček dne 5.10.2017 rozhodl o protestu klubu FK Přepeře ID 5140341, který
byl podán 2.10.2017 v souvislosti s událostmi po utkání 2017510A1A0801.
Protest klubu FK Přepeře ID 5140341 se zamítá v celém jeho rozsahu
Odůvodnění:
Dne 2.10.2017 byl doručen řídícímu orgánu protest klubu FK Přepeře ID 5140341
(dále jen „Klub“), čímž došlo v souladu s ust. § 30 odst. 1 Procesního řádu k zahájení řízení o
protestu ve smyslu Procesního řádu FAČR. Vzhledem ke skutečnosti, že protest Klubu
neobsahoval nutné náležitosti podle ust. § 30 odst. 4 Procesního řádu, byl ze strany řídícího
orgánu Klub vyzván dne 3.10.2017 k doplnění protestu ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání ve
smyslu ust. § 30 odst. 5 procesního řádu. Klub své povinnosti stanovené výzvou řídícího
orgánu dostál ve lhůtě jemu poskytnuté na základě Procesního řádu a dodal ŘO svůj
doplněný protest dne 5.10.2017.
Protestu klubu nemůže být vyhověno vzhledem ke zjištění řídícího orgánu, že trenér Jan
Bednář ID 64020379 prokazatelně, na základě zápisu o utkání, zprávy delegáta fotbalové
asociace a vlastního šetření ŘO, po ukončení utkání prudce vrazil oběma rukama do oblasti
hrudníku člena pořadatelské služby s jeho následným pádem na zem. V žádném případě se
nejednalo o „sebeobranný a reflexivní zákrok“, ale prudké vražení oběma rukama do hrudi
pořadatele během slovní výměny názorů.
Pořadatelské službě se následně vymkla situace z rukou až v důsledku napadení pořadatele
panem Bednářem, když do ohraničeného prostoru vnikli diváci a slovně si vyměňovali
názory s hráči a funkcionáři hostů. Prostor pro příchod a odchod aktérů utkání byl
prokazatelně zajištěný pořadatelskou službou a ohraničený barevnými páskami, ale
pořadatelé vniknutí diváků nedokázali zabránit. Vyhodnocení výkonu pořadatelské služby je
v rozhodovací pravomoci disciplinární komise a vzhledem k tomu, že bylo až důsledkem
výše zmiňovaných skutečností, tak nemá se zamítnutím protestu FK Přepeře žádnou
souvislost. Fyzické napadení hráčů a funkcionářů pořadatelskou službou a diváky nebylo
prokázáno, rozhodčí a delegát pouze popsali oboustrannou hlasitou výměnu názorů.
Poučení:
Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací a revizní komisi
Libereckého KFS ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Jan König v.r.
Předseda STK LKFS

