Dohoda o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na
fotbalových utkáních
(dále jen „dohoda“)

Policie České republiky
Policejní prezidium České republiky
se sídlem Strojnická 27, 170 89 Praha 7,
zastoupená genmjr. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým, policejním prezidentem
(dále jen „policie“)
a
Fotbalová asociace České republiky, o. s.
IČO: 00406741, se sídlem Diskařská 4, 160 17 Praha 6,
zastoupená Miroslavem PELTOU, předsedou a ______________, místopředsedou
(dále jen „Fotbalová asociace ČR“)
a
Ligová fotbalová asociace
IČO: 72545607, se sídlem Kozí 915/7, 110 00 Praha 1
zastoupená Dušanem Svobodou, předsedou ligového výboru a Adolfem Šádkem,
místopředsedou ligového výboru
(dále jen „LFA“)
(dále společně jen „strany dohody“)
Preambule
VZHLEDEM K TOMU, ŽE cílem stran dohody je pokračování v posilování ochrany a
bezpečnosti na fotbalových utkáních nebo turnajích se všemi souvisejícími aspekty
(dále jen „fotbalová utkání“) a maximální zvýšení účinnosti spolupráce;
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Rada Evropské unie přijala usnesení ze dne 3. června 2010
o aktualizované příručce s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a
opatřeními k předcházení násilí a výtržnostem a jejich zvládání při mezinárodních
fotbalových utkáních, které se týkají alespoň jednoho členského státu, 2010/C 165/01;
uzavírají strany dohody níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 14 a § 17
písm. c) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, tuto dohodu.

-

1

-

Čl. 1
Předmět dohody
Předmětem této dohody je vymezení zásad činnosti, forem spolupráce a
výměny informací při pořádání fotbalových utkání v rámci Fotbalové asociace ČR, LFA
a při mezinárodních fotbalových utkáních.
Čl. 2
Činnost Fotbalové asociace ČR, LFA a fotbalových klubů
(1) LFA je subjektem odpovědným za organizaci, řízení a zabezpečení
soutěží I. a II. ligy a Juniorské ligy, zatímco Fotbalová asociace ČR je subjektem
odpovědným za organizaci, řízení a zabezpečení ostatních fotbalových soutěží v
České republice, včetně mezinárodních fotbalových utkání a Poháru Fotbalové
asociace ČR. Fotbalové kluby jsou subjektem odpovědným za zabezpečení utkání při
účasti klubu v evropských klubových soutěžích. Pro účely této dohody I. liga a II. liga
znamenají nejvyšší mistrovské fotbalové soutěže v České republice (v současnosti
s názvem ePojisteni.cz liga a Fortuna národní liga).
(2) Fotbalová asociace ČR a LFA se zavazují podílet se spolu s fotbalovými
kluby na přijetí a dodržování potřebných opatření k zajištění pořádku, bezpečnosti osob
a ochraně majetku při pořádání fotbalových utkání způsobem jaký stanoví zákon1 a
tato dohoda. Strany si jsou vědomy, že v případě porušení povinností ze strany
vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení mohou být uloženy sankce
stanovené zákonem2.
(3) Fotbalová asociace ČR a LFA, a to například prostřednictvím licenčních
podmínek či jiných předpisů, které v souvislosti s organizací, řízením a zabezpečením
soutěží vydávají, zajistí, aby stadiony fotbalových klubů při mezinárodních soutěžích a
soutěžích I. a II. ligy a, v případě utkání hraných na stadionech klubů I. a II. ligy, také
při pohárových soutěžích, byly vybaveny odpovídajícími technickými a bezpečnostními
prvky a opatřeními.
(4) Technické a bezpečnostní prvky a opatření budou odpovídat buďto
mezinárodním bezpečnostním standardům FIFA a UEFA (v případě mezinárodních
fotbalových utkání) nebo bezpečnostním standardům FAČR nebo LFA (v případě
ostatních fotbalových utkání).
(5) Technické a bezpečnostní prvky a opatření platné ke dni podpisu této
dohody tvoří přílohu č. 1 dohody. Změny těchto technických a bezpečnostních prvků a
opatření, které by mohly mít negativní vliv na zajištění pořádku a bezpečnosti při
pořádání fotbalových utkání nebo plnění povinností plynoucích z této dohody, budou
předem konzultovány s policií.
(6) Fotbalová asociace ČR a LFA zavedou základní povinná ustanovení,
která bude muset obsahovat každý návštěvní řád stadionů fotbalových klubů při
mezinárodních soutěžích a soutěžích I. a II. ligy a, v případě utkání hraných na
1
2

§ 7a zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
§ 7e a 7 f zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
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stadionech klubů I. a II. ligy, také při pohárových soutěžích. Tato povinná ustanovení
tvoří přílohu č. 2 dohody.
(7) Fotbalová asociace ČR a LFA dále zajistí, aby stadiony fotbalových
klubů při mezinárodních soutěžích, soutěžích I. a II. ligy a, v případě utkání hraných na
stadionech klubů I. a II. ligy, také při pohárových soutěžích disponovaly zejména pro
potřeby policie a dalších bezpečnostních složek:
a) řídící místností s odpovídajícím výhledem na divácké sektory stadionu
pro štáb velitele opatření a bezpečnostního pracovníka fotbalového
klubu; tyto prostory vybaví monitory pro záznam a vyhodnocování
kamerového systému s výstupem zpracovaného materiálu pro další
činnost orgánů činných v trestním řízení a technickým zařízením
umožňujícím využití místního rozhlasového zařízení k přímému oslovení
přítomných diváků, a to ve všech nebo jen určitých prostorách,
b) vhodnou místností či jinými odpovídajícími prostory se sociálním
zařízením uvnitř stadionu pro setrvání policejních jednotek, pokud bude
dohodnuta jejich přítomnost dle čl. 4 odst. 3 dohody. Uvedená místnost či
prostor musí umožňovat rychlý přesun policejních jednotek do místa
zákroku,
c) takovými vstupy do určených sektorů stadionu, aby byl do těchto sektorů
zajištěn rychlý a bezproblémový vstup policejních jednotek zvenčí, a to
v míře, v jaké to povaha stadionu umožňuje,
d) parkovacími místy nebo obdobnými prostory vhodnými k parkování pro
policejní jednotky.
Čl. 3
Zásady spolupráce
(1) Strany dohody a fotbalový klub při plnění svých úkolů vzájemně
spolupracují, poskytují si nezbytnou pomoc v rámci svých oprávnění a povinností,
dodržují zákonnost a šetří základní práva a svobody.
(2) Bezpečnostní manažer Fotbalové asociace ČR je osobou pověřenou ze
strany Fotbalové asociace ČR pro oblast spolupráce s policií a ostatními dotčenými
složkami při utkáních, za jejichž organizaci, řízení a zabezpečení odpovídá Fotbalová
asociace ČR.
(3) Bezpečnostní manažer LFA je osobou pověřenou ze strany LFA za
rámcovou spolupráci s policií a ostatními dotčenými složkami při utkáních I. a II. ligy a
Juniorské ligy.
(4) Bezpečnostní manažer Fotbalové asociace ČR, případně pověřený
bezpečnostní pracovník Fotbalové asociace ČR (dále také společně jako
„bezpečnostní pracovník Fotbalové asociace ČR“) je kontaktní osobou v případě
mezinárodní soutěže a bezpečnostní pracovník fotbalového klubu je kontaktní osobou
v případě domácích a klubových soutěží. Bezpečnostní pracovník Fotbalové asociace
ČR nebo bezpečnostní pracovník fotbalového klubu je začleněn do štábu velitele
opatření policie, kde bude i během fotbalového utkání osobně přítomen, pokud se
s velitelem opatření policie nedohodne jinak.
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(5) Policie předává bezpečnostnímu pracovníkovi Fotbalové asociace ČR
nebo fotbalového klubu průběžně před fotbalovým utkáním a v jeho průběhu informace
důležité pro zajištění pořádku, bezpečnosti osob a ochrany majetku uvnitř stadionu a
předkládá mu požadavky potřebné pro předcházení a řešení projevů diváckého násilí
pořadatelskou službou.
(6) V případě přípravy k zákroku a v průběhu jeho provádění bezpečnostní
pracovník Fotbalové asociace ČR nebo fotbalového klubu zajistí a organizuje výkon
činnosti pořadatelské služby dle požadavků velitele opatření policie.
Čl. 4
Místní ujednání
(1) Při fotbalových utkáních pořádaných v rámci Fotbalové asociace ČR a
LFA mohou být mezi policií a Fotbalovou asociací ČR nebo fotbalovým klubem
uzavírána místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku
(dále jen „místní ujednání“).
(2) V případě rizikových fotbalových utkání pořádaných v rámci Fotbalové
asociace ČR nebo LFA je povinnost uzavírat místní ujednání vždy, a to v písemné
formě. Místní ujednání se uzavírá též v případě, že o to jedna ze stran výslovně
požádá.
(3) Odpovědný zástupce Fotbalové asociace ČR, LFA nebo fotbalového
klubu na straně jedné a velitel opatření policie na straně druhé se mohou
v odůvodněných případech v místním ujednání dohodnout na konkrétní spolupráci
policie a pořadatele vedoucí k předejití narušení pořádku, ohrožení bezpečnosti osob a
zajištění ochrany majetku uvnitř stadionu. Zejména tak lze sjednat možnost a
podmínky preventivního vstupu policejních jednotek do určitých sektorů a vnitřních
prostor stadionu bez samotné nutnosti provádět bezprostřední zákrok, dobu setrvání
policejních jednotek v těchto místech a další obdobné formy spolupráce.
(4) Vyhodnocení provedených opatření se provede vždy, když je uzavíráno
místní ujednání nebo v případech vyžádané přítomnosti policie na stadionu nebo při
výskytu masovějšího protiprávního jednání a to bezprostředně po ukončení
bezpečnostního policejního opatření. Po dohodě stran mohou být provedená opatření
vyhodnocena do třech dnů po ukončení fotbalového utkání. Vyhodnocení místního
ujednání bude mít písemnou podobu.
(5) Vzor podstatných obsahových
vyhodnocení tvoří přílohu č. 3 dohody.

náležitostí

místního

ujednání

a

Čl. 5
Stanovení rizikovosti utkání
(1) Rizikovost fotbalového utkání stanoví policie v součinnosti s Fotbalovou
asociací ČR, LFA nebo fotbalovým klubem, a to zejména dle následujících kritérií:
bezpečnostní situace ČR, očekávaný celkový počet diváků, očekávaná účast a počet
rizikových fanoušků, vyhodnocení obdobných či minulých bezpečnostních opatření a
operativní zjištění policie.
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(2) Není-li možné zajistit součinnost, určí rizikovost fotbalového utkání
policie. O určení rizikovosti fotbalového utkání informuje policie Fotbalovou asociaci
ČR, LFA a fotbalový klub v dostatečném předstihu.
(3) Rizikovost utkání může být stanovena takto:
A. Nerizikové utkání
B. Rizikové utkání
C. Vysoce rizikové utkání
Čl. 6
Povinnosti pořadatele utkání
Fotbalová asociace ČR a LFA se zavazují právně vynutitelnou formou stanovit
povinnost fotbalovým klubům zajistit:
(a) určení bezpečnostního pracovníka a hlavního pořadatele, kteří budou průběžně
zajišťovat kontakt fotbalového klubu s policií a budou vybaveni potřebnými
rozhodovacími pravomocemi,
(b) pořadatelskou službu v potřebném počtu a kvalitě podle rizikovosti utkání či
rozpisu příslušné soutěže, a to tak, aby byla funkční od doby soustřeďování
diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu; k tomu stanoví začátek a
ukončení činnosti pořadatelské služby a určí osoby odpovědné za zajištění
klidu a pořádku v jednotlivých sektorech stadionu,
(c) aby činnost pořadatelské služby probíhala v souladu s platnou legislativou a s
předpisy Fotbalové asociace ČR a LFA,
(d) provedení pravidelného proškolení vedoucích členů pořadatelské služby,
každoročně před začátkem sezóny,
(e) že určený hlavní pořadatel společně s bezpečnostním pracovníkem fotbalového
klubu svolají před každým rizikovým utkáním koordinační jednání s policií za
účelem získání a předání nezbytných informací o zvláštních okolnostech
rizikového utkání a o způsobech spolupráce a komunikace s ostatními
zúčastněnými subjekty,
(f) vyhotovení zápisu o provedeném školení a koordinačním jednání podle písm.
d) a e) tohoto bodu dohody a jejich uchování po dobu dvou let,
(g) aby členové bezpečnostní a pořadatelské služby byli transparentně označeni
vhodným oblečením, které není zaměnitelné se vzhledem bezpečnostních
složek a není v rozporu s právními předpisy3,
(h) aby členové bezpečnostní a pořadatelské služby byli po celou dobu průběhu
opatření jasně identifikovatelní zřetelně rozpoznatelným a viditelným
identifikačním číslem, včetně vyhotovení jmenného seznamu pořadatelského
sboru s přiřazením jednotlivých identifikačních čísel.
Čl. 7
Činnost policie
(1) Policie zajistí při fotbalových utkáních I. a II. fotbalové ligy, pohárech a
při mezinárodních fotbalových utkáních účast policisty pozorovatele (dále též „spotter“).
Tento policista se prokazuje kartou s označením „Delegát“, jejíž vyobrazení je graficky
znázorněno v příloze č. 4 dohody.

3

§ 21 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb. nebo § 28 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
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(2) Pořadatel musí těmto policistům za účelem plnění služebních úkolů
umožnit volný průchod do všech veřejných prostor stadionu takovým způsobem, aby
nebyla vyzrazena jejich příslušnost k policii.
(3) Velitel opatření je během fotbalového utkání v kontaktu s bezpečnostním
pracovníkem Fotbalové asociace ČR nebo bezpečnostním pracovníkem klubu, hlavním
pořadatelem a technickým delegátem Fotbalové asociace ČR, nebo LFA.
(4) Před každým rizikovým utkáním se policie zúčastní koordinačního
jednání podle čl. 6 písm. e) této dohody.
Čl. 8
Zásady společné mediální politiky
(1) Strany dohody se zavazují, že v přípravném a prováděcím období a
v období po ukončení fotbalového utkání bude dodržována zásada společné mediální
politiky tak, aby byly poskytované informace objektivní a věcné.
(2) Cílem společné mediální politiky je poskytovat po vzájemné konzultaci
informace vedoucí k posílení bezpečnosti, informovat veřejnost o policejních
opatřeních a o dalších krocích, které strany dohody podniknou v případě projevů
diváckého násilí, s cílem odradit diváky od protiprávního jednání. Poskytovat tyto
informace mohou pouze určené osoby ze strany policie, Fotbalové asociace ČR a LFA.
(3) Společná mediální politika bude prováděna tak, aby u veřejnosti posílila
pocit bezpečí a přiměla potencionální osoby páchající divácké násilí k potlačení jejich
tendence k takovým projevům, včetně odsouzení takového jednání odpovídajícími
zástupci stran dohody.
Čl. 9
Fotbalová utkání českého národního mužstva nebo českých
fotbalových klubů hrané v zahraničí
(1) Při organizaci fotbalových utkání s mezinárodním prvkem se strany
dohody řídí mimo jiné usnesením Rady Evropské unie 2010/C 165/01 ze dne 3.
června 2010 o aktualizované příručce s doporučeními pro mezinárodní policejní
spolupráci a opatřeními k předcházení násilí a výtržnostem a jejich zvládání při
mezinárodních fotbalových utkáních, které se týkají alespoň jednoho členského státu.
(2) Fotbalová asociace ČR a fotbalové kluby se zavazují k předávání
relevantních informací k fotbalovým utkáním dle odst. 1 neprodleně a výhradně
Národnímu fotbalovému informačnímu bodu4 (dále jen „NFIP“), kterým je v rámci
České republiky Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České
republiky (v případě evropských klubových soutěží prostřednictvím příslušných
krajských ředitelství).

4

Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými utkání
mezinárodního rozměru (2002/348/SVV), ve znění Rozhodnutí Rady 2007/412/SVV.
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Čl. 10
Role Ministerstva vnitra
(1) Strany dohody berou na vědomí, že Ministerstvo vnitra (dále jen
„ministerstvo“) je oprávněno průběžně koordinovat, kontrolovat a vyhodnocovat
spolupráci založenou touto dohodou.
(2) Za účelem kontroly a vyhodnocení této spolupráce poskytují strany
dohody ministerstvu potřebnou součinnost, zejména předávají ministerstvu na žádost
nebo z vlastní iniciativy potřebné dokumenty a informace.
(3) Pověřený pracovník ministerstva se může za účelem kontroly
praktického plnění úkolů plynoucích z dohody účastnit, po předchozím oznámení
Fotbalové asociaci ČR či LFA, fotbalových utkání I. a II. fotbalové ligy, pohárů a
mezinárodních fotbalových utkání. Pověřený pracovník ministerstva prokazuje svoji
příslušnost služebním průkazem ministerstva a kartou s označením „Delegát“ dle čl. 7
odst. 1 této dohody.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
(1) Strany dohody se zavazují seznámit bez zbytečného prodlení
s obsahem této dohody všechny dotčené útvary, organizační články, subjekty a
pracovníky zainteresované na jejím praktickém plnění.
(2) Dohoda je uzavírána na dobu neurčitou a může být vypovězena nebo
ukončena pouze písemnou formou. Délka výpovědní doby činí jeden měsíc a
výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně dohody.
(3) Dohoda může být měněna a doplňována jen formou písemných
číslovaných dodatků.
(4) Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží
po jednom stejnopise a jeden stejnopis obdrží ministerstvo.
(5) Dohoda ruší platnost Dohody mezi Fotbalovou asociací ČR a policií ze
dne 11. února 2013.
(6) Strany dohody prohlašují, že se touto dohodou budou řídit počínaje
dnem jejího podepsání.
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Přílohy dohody:
Příloha č. 1 Technické a bezpečnostní prvky a opatření
Příloha č. 2 Povinná ustanovení návštěvního řádu
Příloha č. 3 Místní ujednání a vyhodnocení účinnosti
Příloha č. 4 Vzor karty „Delegát“

V Praze dne

______________________

________________

________________________
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