
Věc : Odvolání lakrosového klubu LCC Sokol Radotín k VV ČSML 
         proti rozhodnutí KDK ČSML č. 7/2008 ze dne ( datum rozhodnutí není uvedeno ) 
         uvedeném jako „Disciplinární řízení ve věci incidentu mezi divákem a hráčem na trestné    
         lavici v utkání č. 33 NBLLLCC Radotín vs. LC Jižní Město dne 10.6. 2008  
          
Bod č. 1  

 
Rozhodnutí KDK ČSML: 
 
Dle názoru KDK ČSML došlo z důvodu nezajištění  dostatečné a řádně označené 
pořadatelské služby domácím týmem k podmínkám, které umožnily, že mohl divák ( aktivní 
člen ČSML )  po vzájemném provokování napadnout a zranit hráče sedícího na trestné lavici, 
proto KDK ČSML ukládá klubu LCC Radotín nepodmíněný trest uhrazení pokuty ve výši  
Kč 1000,-  , která je splatná do 30 dnů od vydání tohoto rozhodnutí. 
Jelikož je však již udělen klubu LCC Radotín rozhodnutím VV ČSML č. 2/2007 ze dne 
15.10.2007 také podmíněný trest z odkladem do 15.11.2008 za ovlivňování rozhodčích, mění 
se tímto disciplinárním proviněním původní trest udělený VV ČSML na nepodmíněný trest 
uhrazení pokuty ve výši Kč 2000,- která je splatná do 30 dnů od vydání tohoto rozhodnutí. 
 
Odvolání LCC Sokol Radotín : 
 
KDK uvádí, že dle jejího názoru došlo „z důvodu nezajištění  dostatečné a řádně označené 
pořadatelské služby domácím týmem k podmínkám, které umožnily, že mohl divák ( aktivní 
člen ČSML )  po vzájemném provokování napadnout a zranit hráče sedícího na trestné 
lavici,“ znamená to tedy, že pokud by byla pořadatelská služba řádně označena  ke konfliktu 
by nedošlo?  
Dle našeho názoru není možné předejít všem situacím, které v průběhu sportovních utkání 
mohou vzniknou a pořadatelská služba vždy na všech stadionech řeší až vzniklou situaci. 
Myslíme si, že je naopak třeba pořadatelům poděkovat za projevenou statečnost, když 
dokázali bez výzbroje zabránit hrozícímu konfliktu mezi hráči LC Jižní Město, kteří vnikali  
do prostoru trestné lavice a přihlížejícími diváky. 
 
Daleko závažnější je hmotně právní závěr  KDK, když ve svém rozhodnutí spojuje jiný 
podmíněný trest vůbec nesouvisející s pořadatelskou službou LCC Sokol Radotín a uložila 
uhradit částku 2000 Kč.  
Takovýto postup disciplinární řád nezná a jedná se o rozhodnutí orgánu, který zjevně jedná 
nekompetentně.  
Trest za údajné ovlivňování rozhodčích, kteří nepochybně spadají do kompetence příslušné 
komise a ne do působnosti klubu není pravomocný a nelze jej tedy spojovat se shora 
uvedenou událostí. 
 
Závěrem LCC Sokol Radotín navrhuje, aby odvolací orgán změnil rozhodnutí KDK ČSML 
tak, že klub není povinen hradit původně stanovenou pokutu. 
 
 
Bod č. 2  

 
Rozhodnutí KDK ČSML 
 
Dle názoru KDK ČSML došlo k incidentu také z důvodu nedisciplinovaného chování hráče 
LC Jižní Město č. 2 – Pavla Došlého a jeho kontaktu s divákem a KDK mu proto ukládá 
nepodmíněný trest pozastavení činnosti najedno následující utkání NBLL a v případě dalšího 
disciplinárního provinění na další tři utkání NBLL 2008 s podmíněným odkladem na tři 
měsíce od vydání tohoto rozhodnutí 



 
Komentář LCC Sokol Radotín k tomuto rozhodnutí : 
 
LCC Sokol Radotín vyjadřuje politování nad tím, že došlo ke zranění hráče, který je 
významnou osobností českého lakrosu. 
Jeho potrestání je důvodné a zejména by mělo být souměřitelné s trestem uděleným druhému 
účastníku konfliktu. 
 
 
Bod č. 3 

 
Rozhodnutí KDK ČSML 
 
Dle názoru KDK ČSML je však hlavním důvodem vzniklého incidentu nepřiměřené jednání 
aktivního registrovaného člena ČSML a klubu LCC Radotín hráče Falcon Milionaires  
č. 69 – Petra Beka, který v roli diváka po vzájemném provokování a kontaktu s hráčem na 
trestné lavici tohoto hráče napadl a zranil v obličeji. Jelikož se u tohoto člena jedná o další 
disciplinární provinění, KDK ČSML mu ukládá nepodmíněný trest pozastavení veškeré 
činnosti v ČSML a zákazu vstupu na sportoviště na akce pořádané orgány ČSML na 29 
měsíců od data vydání tohoto rozhodnutí. 
Dle KDŘ ČSML odst. 11.9 může po uplynutí nejméně poloviny trestu, na základě písemné 
žádosti potrestaného, KDK ČSML změnit část trestu na podmíněný. 
 
Komentář LCC Sokol Radotín : 
 
KDK ČSML se nevypořádala s námitkou podjatosti složení komise, která rozhodovala. Jeden 
z členů byl při incidentu aktivní, dokonce jako hráč se postavil na podporu iniciátora 
konfliktu, který byl na trestné lavici.  
Komise uložila trest, který není v disciplinárním řádu uveden. Nepodmíněný zákaz vstupu na 
sportoviště na 29 měsíců od data vydání ( rozhodnutí mimochodem žádné datum neobsahuje ) 
sportovní svět ještě nezaznamenal. 
 
Komise postupovala v rozporu se stanovami a disciplinárním řádem. Komise je povinna řádně 
provést dokazování, uvést skutkovou podstatu jednání, přihlédnout ke všem zjištěným 
skutečnostem, s ohledem na  polehčující či přitěžující okolnosti a poté rozhodnout. Své 
rozhodnutí je povinna odůvodnit. Nic takového se v rozhodnutí neuvádí. 
 
Doporučení LCC Sokol Radotín odvolacímu orgánu : 
 
Odvolací orgán ruší rozhodnutí KDK č. 07/2008. Ztotožňuje se s rozhodnutím LCC Sokol 
Radotín, který ve věci pana Petra Beka přijal odpovídající rozhodnutí, které splňuje i svůj 
preventivní význam. 
 
 
V Praze dne 16.7.2008                                                                         Jan Barák                                                   
                                                                                                             LCC Sokol Radotín 
      


