
 

Sportovně-technická komise ČNS 

P.O.BOX č. 22, 403 17 Chabařovice 

 
 

Rozhodnutí STK 2016-13 
 

1.       Obecný popis 

 

1.1   Inzultace trenéra hostí domácími fanoušky 
 

Dne 26.9. dorazil k orgánům ČNS zápis utkání číslo 67 1. ligy mužů mezi 
AC Zruč-Senec a TJ Sokol Horažďovice. Utkání bylo v 8. zápase za stavu 
4-2 pro AC Zruč-Senec předčasně ukončeno pro hrubé napadení trenéra 
hostí (Boška) ze strany domácích fanoušků. 
 

1.2      Splnění podmínek  

 

Ano -  dle DŘ 4.1 
Ano -  dle DŘ 1.3 a Směrnice  o hospodaření 2016 bez poplatku v případě  
podání orgánem ČNS            
 

 

2.      Dokumenty použité při rozhodování 
 

 Disciplinární řád ČNS 

 Soutěžní řád ČNS 

 Rozpis dlouhodobých soutěží 2016 

 Směrnice o hospodaření 2016 

 Zápis o utkání 1LM67 

 Zprávy o utkání  

 Videozáznam ze zápasu 1LM67 

 Vyjádření hlavního rozhodčího: 
o Od začátku utkání se inkriminovaná skupinka (cca 8 lidí) domácích fanoušků 

chovala přinejmenším nestandartně. Hanlivé urážky, nepatřičné poznámky ke 
straně hostujícím hráčům. Hráč Jan Rychlý (domácí hráč) a pořadatel Švec je vždy 
na mojí intervenci zklidnili. Zápas byl velmi vyhrocený a tato skupinka posilněna 
značně alkoholem začala házet přes plot na hostující hráče, kteří seděli na lavičce 
různé předměty(kamínky,klacíky,hlínu.) Načež se trenér hostí David Boška na ně 
obořil, že by toho mohli nechat a tím vznikla mezi nimy krátká leč velmi hlasitá 
rozepře. Následně nato vnikli brankou do herního prostoru a inzultovali D.Bošku. 
Ten po úderu nohou od 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 PČR a ta skupinku se snažila 
zpacifikovat,toto bylo už,ale mimo areál. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.      Rozhodnutí 

 

STK ČNS na základě zjištěného stavu a platných interních dokumentů 
rozhodla takto:  
 

STK-ČNS na základě zjištění kontrolou zápisu 1LM67 
kontumuje utkání č. 67 ve prospěch hostujícího družstva dle 
DŘ 2.3.1. 
 
Dále STK-ČNS uděluje oddílu AC Zruč-Senec peněžitou 
pokutu ve výši 10 000 Kč dle DŘ 2.2.2. 
 
Dle DŘ 2.5.1. STK-ČNS ukládá AC Zruč-Senec podmíněný 
šestiměsíční trest uzavření hřiště v trvání dvou soutěžních 
utkáních hrajících. Okruh vzdálenosti pro sehrání obou 
utkání je stanoven na 50 km a více od domácího hřiště AC 
Zruč-Senec.  
 
 

 

         4.       Poučení o odvolání  
 

- v souladu s ustanovením Stanov ČNS čl. 4.5.7. o) je možné se proti 
tomuto Rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto Rozhodnutí. 
Odvolání musí být písemné a doručuje se odvolacímu orgánu doložené 
vkladem (poplatek za projednání odvolání). Výše poplatku je dána 
Hospodářskou směrnicí ČNS. Doručuje se též orgánu, který rozhodl v 1. st. 

 
           Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání, hlasování ANO 3x  

 
 

5.      Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí 

 

Dne 18. října 2016 rozhodla Sportovně technická komise ČNS 
      
     V Praze dne 18. října 2016 

Ivan Králík – předseda STK ČNS 
       Ivan Škoda - člen STK ČNS  
                                                                          Luboš Pamánek - člen STK ČNS                                                                            


