DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE

ROZHODNUTÍ
SK Slavia Praha - fotbal a.s.
V Praze dne 7. 6. 2019
č.j. 311/2018-19-2

Klub SK Slavia Praha - fotbal a.s., je odpovědný za disciplinární přečin Porušení
povinností pořádajícího klubu podle § 65 odst. 1 písm. a), písm. b), odst. 2 písm. d)
Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), spáchaný
dne 26. 5. 2019 v utkání FORTUNA:LIGY mezi SK Slavia Praha - fotbal a.s. a AC Sparta
Praha fotbal, 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, nezajistil, aby do areálu stadionu bylo zamezeno vstupu osob
vnášejících pyrotechniku a nepřijal opatření k zabránění projevům hanobícím příslušnost k
rase, etnický původ, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost či politickou příslušnost, když:
došlo ze strany domácích fanoušků k použití pyrotechniky, a to:
-

10. minut před začátkem utkání - použito přibližně 30 kusů držených pyrotechnických
fontán se světlým dýmem,

-

ve 42. a 80. minutě utkání - použita 1 dýmovnice,

-

v 58. minutě utkání - použito 6 červených římských svící, 3 dýmovnice a 1 dělobuch,

-

v 76. minutě utkání - použity 3 červené římské svíce,

-

v 90. minutě utkání - použito 7 červených římských svící,

-

po skončení utkání - použito přibližně 20 římských svící,

dále došlo ze strany domácích fanoušků ke skandování pokřiku „Smrt Spartě!“, a to
před utkáním, v době, kdy se hráči přesouvali na svá místa před zahájením utkání, dále ve 23.
minutě utkání a dále v 75. minutě utkání,

a dále došlo ze strany domácích fanoušků, ve 24. minutě utkání, ke vhození slupky od
banánu směrem k hráči hostí č. 9 - Guelor Kanga Kaku a ke skandování pokřiku: „Hu, hu, hu“
na adresu tohoto hráče,
za což
I.
se klubu SK Slavia Praha - fotbal a.s., podle § 65 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 20
DŘ FAČR ukládá trest peněžité pokuty ve výši 100.000,- Kč, a dále ve spojení s § 34 DŘ
FAČR a s § 39 DŘ FAČR ukládá trest odehrání 1 soutěžního utkání bez přítomnosti
diváků, a to 1 domácího soutěžního utkání bez přítomnosti diváků ve vymezené části
stadionu - sektory 106 až 110 (Severní tribuna), s podmíněným upuštěním od výkonu
trestu se zkušební dobou do 30. 9. 2019,
a zároveň
II.
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) rozhodla, že se
podle § 40 odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 65 odst. 1 DŘ FAČR vykoná zbytek trestu
uloženého rozhodnutím DK LFA č.j. 259/2018-19-3 ze dne 20. 5. 2019, a to zbytek
nevykonaného trestu odehrání 2 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků, a to 1
domácího soutěžního utkání bez přítomnosti diváků ve vymezené části stadionu sektory 106 až 110 (Severní tribuna).

Rozhodnutí o odehrání utkání bez přítomnosti diváků je vykonatelné doručením; o
zrušení vykonatelnosti může rozhodnout předseda odvolacího orgánu postupem podle § 110
odst. 9 DŘ FAČR.
Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací komisi
Fotbalové asociace České republiky ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Se sportovním pozdravem,

Mgr. Richard Baček, v.r.

Filip Langr, v.r.

předseda

sekretář

