Komuniké z jednání Disciplinární komise ze dne 7. 6. 2019
Disciplinární komise projednala tyto případy:
1.
Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání hráčům za 2xŽK
během nadstavbové části FINÁLE FORTUNA:LIGY:
FORTUNA:LIGA
• Pavel Bucha (FK Mladá Boleslav),
• Jan Šeda (FK Mladá Boleslav),
• Tomáš Hájek (FK Mladá Boleslav),
• Nemanja Kuzmanovič (FC Baník Ostrava).
Disciplinární komise LFA změnila tyto tresty na tresty peněžitých pokut, a to stejně tak i u hráčů, kteří
obdrželi disciplinární trest na předchozích zasedáních DK:
FORTUNA:LIGA
• Guelor Kanga Kaku (AC Sparta Praha),
• Tomáš Holeš (FK Jablonec),
• Alexandru Mihail Baluta (SK Slavia Praha),
• Jaroslav Svozil (Slezský FC Opava),
• Ondřej Bačo (FC FASTAV Zlín).
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
• Tomáš Cihlář (1.SC Znojmo),
• Pavel Pilík (FC MAS Táborsko),
• Fahrudin Durdević (FC Hradec Králové),
• Jakub Navrátil (FC MAS Táborsko),
• Imrich Bedecs (FK FOTBAL Třinec),
• Michal Leibl (FC Hradec Králové),
• Martin Sus (1. SK Prostějov).
2.
Disciplinární komise potrestala vedoucího mužstva FC Vysočina Jihlava p. Petra Šilhána za
nesportovní chování (nevhodné výroky na adresu rozhodčích) po utkání proti MFK Karviná peněžitou
pokutou ve výši 10 tisíc korun.
3.
Disciplinární komise vyhověla žádosti asistenta trenéra FC Vysočina Jihlava p. Josefa Muchy a
podmíněně upustila od zbytku jeho disciplinárního trestu se zkušební dobou na dva měsíce.

4.
Disciplinární komise potrestala p. Jaroslava Starku z klubu 1.FK Příbram za neoprávněný výkon
funkce (v pozici maséra týmu) v utkání proti FC Zbrojovka Brno peněžitou pokutou ve výši 10 tisíc korun.
5.
Disciplinární komise potrestala klub FC Baník Ostrava za nesportovní chování fanoušků (použití
pyrotechniky, vhazování předmětů na hrací plochu a napadení delegované osoby) ve finálovém utkání
MOL Cupu proti SK Slavia Praha peněžitou pokutou ve výši 80 tisíc korun a trestem podmíněného
uzavření hostujícího sektoru na jedno venkovní soutěžní utkání se zkušební dobou do 30.9.2019.
6.
Disciplinární komise potrestala klub SK Slavia Praha za nesportovní chování fanoušků (použití
pyrotechniky a vhazování předmětů na hrací plochu) ve finálovém utkání MOL Cupu proti FC Baník
Ostrava peněžitou pokutou ve výši 60 tisíc korun.
Komentář předsedy DK LFA p. Richarda Bačka: „Při finálovém utkání MOL Cupu došlo k masivnímu
použití několika desítek pyrotechniky a vhazování dělbuchů ze strany fanoušků obou klubů. Fanoušci
Baníku navíc po utkání napadli člena týmu videorozhodčích. Při stanovení výše peněžitých trestů byla
ve prospěch obou klubů zohledněna nedostatečná pořadatelská služba ze strany pořádající FAČR.
Jinak by peněžité tresty byly významně vyšší.“
7.
Disciplinární komise potrestala klub SK Slavia Praha za porušení povinností pořádajícího klubu
(pronesení a použití pyrotechniky, nevhodné pokřiky a rasistické chování fanoušků) v utkání proti AC
Sparta Praha peněžitou pokutou ve výši 100 tisíc korun a trestem uzavření části stadionu v sektorech
106-110 (tribuna Sever) na dvě domácí soutěžní utkání, z čehož tento trest ve vztahu ke druhému
domácímu soutěžnímu utkání podmíněné odložila do 30.9.2019.
Komentář předsedy DK LFA p. Richarda Bačka: „Disciplinární komise se nezabývala událostmi po
skončení utkání a disciplinární řízení bylo vedeno pouze za přestupky během samotného utkání.
Fanoušci Slavie na Tribuně Sever měli z minulosti podmínku na jedno utkání. Především vzhledem
k velmi závažnému projevu rasistického chování (proti hráči Kangovi v polovině prvního poločasu)
přistoupila disciplinární komise k automatickému proměnění této podmínky a první domácí zápas
příští sezóny odehraje Slavie bez fanoušků na Tribuně sever. Dále ještě disciplinárka za toto rasistické
chování potrestala Slavii podmíněným uzavřením Tribuny sever na jedno další domácí utkání.
Vhození banánové slupky k nohám hráče tmavé pleti ve spojení s hromadným skandováním huhuhu
považujeme za ubohé jednání s vážným rasistickým podtextem.“
8.
Disciplinární komise potrestala klub FC Viktoria Plzeň za porušení povinností pořádajícího klubu
(nevhodné pokřiky fanoušků) v utkání proti FC Baník Ostrava peněžitou pokutou ve výši 25 tisíc korun.
9.
Disciplinární komise potrestala klub FC Zbrojovka Brno za nesportovní chování fanoušků
(použití pyrotechniky, opakované vhazování předmětů na hrací plochu do bezprostřední blízkosti hráčů
vedoucí dvakrát k přerušení utkání, rasistické pokřiky a poškození zařízení stadionu) v utkání proti 1.FK

Příbram peněžitou pokutou ve výši 120 tisíc korun a trestem podmíněného uzavření hostujícího sektoru
na jedno venkovní soutěžní utkání se zkušební dobou do 30.9.2019.
Komentář předsedy DK LFA p. Richarda Bačka: „Vhazování pyrotechniky do bezprostřední blízkosti
hráčů přímo ohrožuje jejich zdraví a je naprosto nepřijatelné. Takové chování fanoušků musí být
přísně trestáno.“
10.
Disciplinární komise potrestala klub FC Zbrojovka Brno za porušení povinností pořádajícího
klubu (pronesení a použití pyrotechniky) v utkání proti 1.FK Příbram peněžitou pokutou ve výši 10 tisíc
korun.

