DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE

ROZHODNUTÍ

SK Slavia Praha - fotbal a.s.
V Praze dne 12. 5. 2022
č.j. 272/2021-22-2

Klub SK Slavia Praha - fotbal a.s., je odpovědný za disciplinární přečin Porušení
povinností pořádajícího klubu podle § 65 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) a odst. 2 písm. a)
a písm. d) Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“),
spáchaný dne 1. 5. 2022 v utkání FORTUNA:LIGY - O TITUL mezi SK Slavia Praha - fotbal
a.s. a FC Viktoria Plzeň, a.s., a to tím, že klub SK Slavia Praha - fotbal a.s. porušil povinnosti
pořádajícího klubu - nepřijal dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování
jednotlivců či skupin osob, zejména hanlivým, pohoršujícím, urážlivým, provokujícím,
zesměšňujícím nebo ponižujícím posunkům, gestům či pokřikům, dále nezajistil, aby do areálu
stadionu bylo zamezeno vstupu osob vnášejících pyrotechniku, dále nezajistil, aby bylo
neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu na hrací plochu nebo do prostor vyhrazených
družstvům nebo delegovaným osobám, dále nepřijal taková opatření, aby v areálu stadionu
nedošlo k výtržnostem, dále dopustil vhazování předmětů na hrací plochu, a dále tím, že se jeho
fanoušci dopustili projevů hanobících příslušnost k rase, tím, že:
došlo k použití pyrotechniky a zakládání otevřených ohňů ze strany domácích fanoušků, a to:
-

ve 45. minutě utkání - 23 barevných dýmovnic, což vedlo k přerušení utkání na 3 minuty
a 10 vteřin,

-

ve 49. až 52. minutě utkání - založení otevřeného ohně domácími fanoušky na tzv.
Tribuně Sever,

-

v 90. + 2. minutě utkání - 1 žlutá dýmovnice,

-

po skončení utkání - 1 žlutá dýmovnice,

dále došlo k použití pyrotechniky ze strany fanoušků hostí, a to:
-

ve 49. minutě utkání - 7 světlic a 7 stroboskopů,

dále ze strany domácích fanoušků dále docházelo v průběhu celého utkání k masivnímu
a opakovanému skandování pokřiku: „Zkurvená Plzeň“, a to zejména před začátkem utkání,
a dále v 1., 21., 23., 30., 45., 60., 61., 74. a v 89. minutě utkání,
dále ze strany domácích fanoušků došlo ve 30. minutě utkání k masivnímu skandování pokřiku
„Buzerante..“ „Mosquero, ty jsi hovado…“ a „Kunda Mosquera, kunda Mosquera…“,
dále ze strany domácích fanoušku došlo v 74. minutě utkání k masivnímu skandování pokřiku
„Buzerante..“ „Mosquero, ty jsi hovado…“,
dále ze strany domácích fanoušků docházelo ke vhazování předmětů na hrací plochu a do
prostoru hřiště, a to:
-

před zahájením utkání - vhozeny 4 kelímky směrem k hostujícímu brankáři,

-

v 74. minutě utkání - vhozeny 4 kelímky směrem k ležícímu hostujícímu hráči do jeho
bezprostřední blízkosti,

-

v 78. minutě utkání - vhozen 1 kelímek na hrací plochu k brance domácího brankáře,

-

v 94. minutě utkání - vhozeno přibližně 15 kelímků a plastových láhví (i plných a
zavřených) směrem na oslavující hostující hráče a funkcionáře hostujícího klubu,

-

po skončení utkání - vhozeno přibližně 5 kelímků směrem k hostujícím hráčům, kteří se
v tu dobu účastnili tzv. „děkovačky“,

dále došlo ve 48. minutě utkání ke vniknutí diváka na hrací plochu,
dále došlo v 91. minutě utkání k vniknutí přibližně 20 domácích fanoušků do prostoru hřiště za
branku,
dále současně nezabránil dalším neoprávněným osobám ve vstupu na hrací plochu nebo do
prostor vyhrazených družstvům, kdy se, kromě výše uvedených případů a případu pana Adolfa
Šádka, pohyboval v prostoru pro technický doprovod domácího družstva např. hráč Jan Bořil,
který pro dané utkání nebyl uvedený v zápise o utkání, nebo pan David Limberský, který se po
skončení utkání dostal do prostoru mezi střídačkami.
Klub SK Slavia Praha - fotbal a.s., je dále odpovědný za disciplinární přečin Zákaz
projevů hanobících příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvu pleti, sexuální orientaci,
národnost, náboženství či politickou příslušnost podle § 67a odst. 1, odst. 2 DŘ FAČR,
spáchaný dne 1. 5. 2022 v utkání FORTUNA:LIGY - O TITUL mezi SK Slavia Praha - fotbal
a.s. a FC Viktoria Plzeň, a.s., a to tím, že klub SK Slavia Praha - fotbal a.s. jako organizátor
utkání nepřijal opatření k zabránění projevům hanobícím příslušnost k rase, když se strany

domácích fanoušků došlo, v 90. + 5. minutě utkání, ke skandování pokřiku: „HU-HU-HU“ na
adresu hráče hostí č. 9 - Jean - David Beauguel,
za což se klubu SK Slavia Praha - fotbal a.s., podle § 65 odst. 1, odst. 2 DŘ FAČR,
podle § 67a odst. 1, odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 15 DŘ FAČR a § 20 DŘ FAČR ukládá
úhrnný trest peněžité pokuty ve výši 300.000,- Kč a dále ve spojení s § 34 DŘ FAČR a s §
39 DŘ FAČR ukládá trest odehrání soutěžního utkání bez přítomnosti diváků, a to 1
soutěžního utkání bez přítomnosti diváků ve vymezené části stadionu - sektory 101, 102,
103 s podmíněným odkladem výkonu trestu se zkušební dobou na 2 soutěžní utkání, a 1
soutěžního utkání bez přítomnosti diváků ve vymezené části stadionu - sektory 106, 107,
108, 109, 110 (tzv. Tribuna Sever) s podmíněným odkladem výkonu trestu se zkušební
dobou na 2 soutěžní utkání.
Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací komisi
Fotbalové asociace České republiky ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Se sportovním pozdravem,

JUDr. Richard Baček LL.M., MBA, v.r.

Mgr. Filip Langr, v.r.

předseda

sekretář

