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Disciplinární komise Českého nohejbalového svazu, dále též jen DK, ve složení předseda JUDr.
Ladislav Kratochvíl, členové ing. Vladimír Mašát, CSc. a Miroslav Jakoubek, projednala dne 6.2.2017
disciplinární provinění A družstva mužů oddílu nohejbalu AC Zruč-Senec 2004, se sídlem 330 08 ZručSenec, Sportovní 600, dále též jen provinilé družstvo a vydala toto
disciplinární rozhodnutí.
A družstvo mužů oddílu nohejbalu AC Zruč-Senec 2004, se tím, že v průběhu druhého
semifinálového utkání play-off 1 ligy družstev mužů 2016 s hostujícím družstvem mužů TJ Sokol
Horažďovice, konaném dne 28.9.2016, dále jen utkání, došlo k výtržnostem diváků, vběhnutí diváků
do hracího prostoru a tělesnému napadení (insultaci) trenéra hostujícího družstva Davida Bošky,
které první rozhodčí kvalifikoval dle ustanovení 10.5 Pravidel nohejbalu jako provinění 5. stupně a
utkání ukončil,
disciplinárně provinilo podle ustanovení 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 Disciplinárního řádu, účinného v době,
kdy k disciplinárnímu provinění došlo, dále jen Disciplinární řád.
Disciplinární komise Českého nohejbalového svazu A družstvo mužů oddílu nohejbalu AC Zruč-Senec
2004 za uvedené disciplinární provinění trestá podle následujících ustanovení Disciplinárního řádu:
-podle ustanovení 7.2 uzavřením hřiště na dvě soutěžní utkání 1. ligy družstev mužů 2017, podle
ustanovení 2.5.1 s podmíněným odkladem na dobu do 6.8.2017,
-podle ustanovení 7.4.1 zastavením závodní činnosti na jedno soutěžní utkání 1. ligy družstev mužů
2017.
Trestem kontumace utkání ve prospěch hostujícího družstva dle ustanovení 7.3.1a) Disciplinárního
řádu, kterým A družstvo mužů oddílu nohejbalu AC Zruč-Senec 2004 potrestala sportovně-technická
komise Českého nohejbalového svazu, jako disciplinární orgán dne 18.10.2016 a který ponechal
výkonný výbor Českého nohejbalového svazu, jako odvolací orgán dne 10.1.2017 v platnosti, se
disciplinární komise Českého nohejbalového svazu již nezabývala.
Disciplinární komise Českého nohejbalového svazu od uložení trestu peněžité pokuty družstvu mužů
AC Zruč-Senec dle ustanovení 7.1 s odkazem na ustanovení 4.6.1 Disciplinárního řádu, upustila.

Odůvodnění.
Disciplinární řízení s provinilým družstvem, zahájila sportovně-technická komise Českého
nohejbalového svazu, dále jen STK, jako disciplinární orgán prvého stupně s odkazem na svůj statut a
to bezprostředně po zjištění, že utkání první rozhodčí předčasně ukončil z důvodu inzultace trenéra
hostujícího družstva divákem. STK považovala, s odvoláním na zápis o předmětném utkání, vyjádření
prvního rozhodčího, vyjádření zástupců obou družstev a audiovizuální záznam z utkání, disciplinární
provinění provinilého družstva podle ustanovení 7.1, 7.2, 7.3 Disciplinárního řádu za nesporné. Proto
STK s ohledem na automatičnost potrestání provinilého družstva kontumací utkání, v jehož důsledku
provinilé družstvo ztratilo možnost postupu do finále play off 1. ligy družstev mužů 2016, projednala
toto provinění provinilého družstva až na svém zasedání dne 18.10.2016 a to bez účasti zástupců

provinilého družstva. Vedle automatické kontumace utkání, rozhodla STK svým rozhodnutím 2016-13
o uložení souběžných trestů a to trestu uzavření hřiště s podmíněným odkladem na šest měsíců a
trestu peněžité pokuty ve výši 10 000,- Kč.
Provinilé družstvo se proti rozhodnutí STK 2016-13 ze dne 18.10.2016 řádně odvolalo. Odvolání
projednával výkonný výbor Českého nohejbalového svazu, dále jen VV, protože stanovami určená
odvolací komise Českého nohejbalového svazu nebyla a po valné hromadě dne 11.12.2016 ani není
ustavena. VV uzavřel odvolací řízení svým rozhodnutím 2017-01 ze dne 10.1.2017, ve kterém trest
kontumace utkání, s ohledem na jeho automatičnost, potvrdil a oba další tresty pro nepříslušnost STK
k rozhodnutí zrušil s tím, že disciplinární provinění provinilého družstva znovu projedná v 1. stupni
DK.
DK vyrozuměla provinilé družstvo o dalším postupu v disciplinárním řízení oznámením ze dne
26.1.2017 s poučením o možnosti navrhnout provedení dalších důkazů vedle těch, které uvedla STK v
odůvodnění svého rozhodnutí 2016-13 ze dne 18.10.2016. O zasedání DK dne 6.2.2017 v Praze 4, v
hotelu Globus, bylo provinilé družstvo vyrozuměno pozvánkou ze dne 31.1.2017.
Projednání disciplinárního provinění se za provinilé družstvo zúčastnili Jan Kovanda, předseda oddílu
nohejbalu AC Zruč-Senec 2004 a Pavel Stehlík, člen provinilého družstva.
Zástupci provinilého družstva, jako přímí účastníci utkání se vyjádřili k průběhu utkání a dosavadním
skutkovým zjištěním, tak, že v zásadě potvrdili pro rozhodnutí podstatná skutková zjištění, tedy že od
počátku utkání docházelo k vulgárním pokřikům části diváků, v průběhu sedmého zápasu pak vnikli
dva diváci do hracího prostoru a tělesně napadli trenéra hostujícího družstva D. Bošku. Popřeli však
tvrzení prvního rozhodčího utkání R. Buzka, která uvedl ve svém písemném vyjádření ze dne
29.9.2016 o tom, že již v průběhu utkání opakovaně vyzýval zástupce domácího družstva, jmenovitě
pořadatele Švece a hráče J. Rychlého k uklidnění problematických diváků, kteří vulgárně pokřikovali
na členy hostujícího družstva a házeli na hřiště předměty. Naopak, podle jejich tvrzení problematické
diváky uklidňoval od počátku utkání sám z vlastní vůle J. Kovanda, rozhodčí žádnou takovou výzvu v
průběhu utkání k pořadateli a ani k jednomu družstvu neučinili a to ani tehdy, když trenér hostujícího
družstva D. Boška reagoval na vulgární pokřik problematických diváků slovy „Sparta, Sparta“. Vyjádřili
též podezření, že první rozhodčí R. Buzek nebyl s ohledem na vztah k některým členům hostujícího
družstva nestranný, což mohlo mít vliv na vývoj situace před ukončením utkání. Zástupci provinilého
družstva vyjádřili politování nad celou záležitostí, přiznali svá pochybení jako domácího družstva jak
v zajištění pořadatelské služby, tak v reakci na vývoj situace a sdělili, jaká opatření učinili a učiní, aby
se již nic podobného neopakovalo.
Na otázku DK, zda existuje vazba přítomných problematických diváků na provinilé družstvo či na
některého z jejich členů, zástupci provinilého družstva odpověděli, že neexistuje, že jde o fotbalové
ultras Viktorie Plzeň, potvrdili však, že ti fandili domácím, tedy provinilému družstvu a připustili, že
s ohledem na regionální provázanost sportovních fanoušků a sportovců vůbec, nelze nějakou
zprostředkovanou vazbu vyloučit. Na otázku, proč se již na počátku utkání či alespoň v době, kdy
chování problematických diváků začalo narušovat průběh utkání, u vědomí toho, že chování
problematických diváků mělo policejní dohru již v předchozím utkání v Horažďovicích, neobrátili na
rozhodčí s žádostí o čas na odpovídající zásah, či přímo na Policii ČR s žádostí o zásah, odpověděli, že
si to s ohledem na nedostatek zkušeností s takovými problematickými diváky v zápalu sportovního
boje neuvědomili a situaci podcenili, nepotvrdili však, že by o chování problematických fanoušku na
předchozím utkání, které by si vyžadovalo přijmout zvláštní opatření, byli blíže informováni.
DK pak přečtením provedla listinné důkazy a to:

-zápis o utkání, ve kterém první rozhodčí R. Buzek uvedl „16,50 ukončeno utkání pro hrubé napadení
trenéra hostí (Boška) ze strany domácích fanoušků. Insultace“. Zápis je bez výhrad podepsán zástupci
provinilého družstva.
-emailovou zprávu řídícímu orgánu soutěže ze dne 29.9.2016, ve které předseda oddílu provinilého
družstva Jan Kovanda popsal vývoj utkání v zásadě ve shodě se svým dnešním vyjádřením a mimo jiné
uvedl „Banda plzeňských fotbalových rowdies se rozhodla vydat na náš zápas. Už se tak stalo
v prvním utkání v Horaždovicích, kde po utkání museli zřejmě na místním vlakovém nádraží zasahovat
policisté, vlak měl hodinové zpoždění. Někteří skončili na záchytce, jiní jsou v šetření policie. Na
včerejším zápase posilněni alkoholem skandovali a vulgárními slovy častovali fanoušky a hráče
soupeře“.
-emailovou zprávu řídícímu orgánu ze dne 29.9.2016, ve které první rozhodčí utkání R. Buzek uvedl:
„Osvětlení situace k předčasnému ukončení zápasu. Od začátku utkání se inkriminovaná skupinka (cca
8 lidí) domácích fanoušků chovala přinejmenším nestandardně. Hanlivé urážky, nepatřičné poznámky
ke straně hostujícím hráčům. Hráč Jan Rychlý (domácí hráč) a pořadatel Švec je vždy na mojí
intervenci zklidnili Zápas byl vyhrocený a tato skupinka posilněna značně alkoholem začala házet přes
plot na hostující hráče, kteří seděli na lavičce různé předměty (kamínky, klacícky, hlínu) Načež se
trenér hostí David Boška na ně obořil, že by toho mohli nechat a tím vznikla mezi nimi krátká, leč
velmi hlasitá rozepře. Následně na to vnikli brankou do herního prostoru a inzultovali D. Bošku. Ten
po úderu nohou domácího fanouška (úder byl veden na spodní část těla) se poroučel k zemi, kde se
praštil hlavou o zem. D. Boška byl zjevně otřesen a nemohl evidentně pokračovat ve své roli trenéra
hostí. Ostatní hráči měli oprávněnou obavu o svou bezpečnost a odmítli za vzniklé situace dál
pokračovat. Já jako 1. rozhodčí jsem zápas okamžitě ukončil. Byla zavolána Policie ČR a ta se skupinku
snažila zpacifikovat, toto bylo už ale mimo areál. To je zhruba vše co mohu dodat“.
-zprávu z ligového utkání ze dne 29.9.2016 ve které vedoucí hostujícího družstva Ladislav Barák mimo
jiné uvedl: „Po té, co byli hráči a členové realizačního týmu tři hodiny terčem hrubého slovního a
posléze i fyzického napadání, nemáme již chuť středeční utkání více komentovat“.
-zprávu z ligového utkání ze dne 29.9.2016, ve které vedoucí domácího družstva Tomáš Vaňourek
mimo jiné uvedl: „Fotbaloví fanoušci začali zapalovat pyro a dýmovnice, navíc byli vyprovokováni
hostujícím trenérem, který fandil Spartě a po vniknutí na hrací plochu museli rozhodčí utkání ukončit.
A dále „Pěkný nohejbal a pochvala oběma týmům, atmosféra byla v dějinách nohejbalu výjimečná,
postarali se o ni fanoušci fotbalové Viktorie. Bohužel po konzumaci alkoholu se jim to vymklo a začali
urážet hostující hráče, na tuto situaci reagovala i část příznivců hostí a ti jim vše vraceli. Celý zápas
rozhodlo za téměř vyhraného stavu extempore trenéra Bošky, který začal směrem k plzeňským fans
vykřikovat Sparta, Sparta a vyprovokoval je ke vstupu na hrací plochu. Trenér dobře komicky spadl a
zahrál divadlo, po kterém rozhodčí utkání ukončili“.
DK považuje ve shodě se zástupci provinilého družstva za provedený i důkaz audiovizuálním
záznamem z utkání, ve kterém je zcela prokazatelně zachyceno vniknutí dvou diváků do hracího
prostoru směrem k hostujícímu družstvu, tělesné kontakty a pád trenéra hostujícího družstva D.
Bošky. Jiné důkazy nebyly navrženy.
Všemi provedenými důkazy bylo prokázáno, že v průběhu utkání někteří diváci soustavně uráželi
vulgárními výroky zejména členy hostujícího družstva, dva z nich posléze vnikli do hracího prostoru a
tělesně napadli trenéra hostujícího družstva Davida Bošku; z těchto důvodů první rozhodčí utkání
v průběhu sedmého zápasu ukončil.
DK má za prokázané, že provinilé družstvo neučinilo již na počátku utkání odpovídající opatření proti
problematickým divákům, jejichž výtržnosti mohlo předpokládat, jak vyplývá z písemného vyjádření
předsedy oddílu J. Kovady ze dne 29.9.2016.
Přitěžující okolnosti DK neshledala. Naopak za polehčující okolnosti DK považuje, že provinilé
družstvo nebylo dosud disciplinárně trestáno a že projevilo upřímnou lítost.

Byť jsou výtržnosti problematických diváků od počátku utkání neomluvitelné, reakce trenéra
hostujícího družstva D. Bošky na ně, zejména pokřik „Sparta, Sparta“, nesou znaky provokace. DK má
za to, že lze v daném případě přihlédnout i k polehčující okolnosti vyprovokování.
DK je názoru, že na výtržnosti problematických diváků od počátku utkání nereagovali odpovídajícím
způsobem dle pravidel nohejbalu ani rozhodčí utkání a do jisté míry nesou za průběh utkání
odpovědnost. Posouzení jejich výkonu přenechává DK komisi rozhodčích ČNS.
S ohledem na výše uvedené polehčující okolnosti a provinilým družstvem navrhovaná opatření
k nápravě, uložila DK provinilému družstvu za výtržnosti diváků při utkání trest uzavření hřiště na dvě
soutěžní utkání 1. ligy družstev mužů 2017, tedy v dolní polovině rozpětí ve smyslu ustanovení 7.2
Disciplinárního řádu s podmínečným odkladem do 6.8.2017, tedy v horní polovině rozpětí ve smyslu
ustanovení 2.5.1 Disciplinárního řádu, za inzultaci funkcionáře divákem trest zastavení závodní
činnosti v dolní polovině rozpětí ve smyslu ustanovení 7.4.1 Disciplinárního řádu a od trestu uložení
peněžité pokuty ve smyslu ustanovení 7.1 Disciplinárního řádu s využitím ustanovení 4.6.1
Disciplinárního řádu DK upustila.
Pokud by se měl vykonat trest uzavření hřiště podle tohoto rozhodnutí, podmínky dle ustanovení
2.5.2 Disciplinárního řádu by DK stanovila dodatečně s přihlédnutím k tomu, že Disciplinární řád
účinný ode dne 11.12.2016 stanoví pro tyto postihy okruh nejméně třicet kilometrů.
Trest zastavení závodní činnosti se vykoná odečtením dvou tabulkových bodů provinilému družstvu
v 1. lize družstev mužů 2017 ve smyslu ustanovení 2.3.8 Disciplinárního řádu.
Poučení o odvolání
Provinilé družstvo má dle ustanovení článku 6 Disciplinárního řádu právo se proti tomuto rozhodnutí
odvolat do patnácti dnů od doručení k výkonnému výboru Českého nohejbalového svazu.
JUDr. Ladislav Kratochvíl v.r.
předseda disciplinární komise

