
Rozhodnutí č. 11/1617

Rozhodnutí

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 28.9.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR zamítá žádost Davida Filingera (GARDENLINE LITOMĚŘICE)

o prominutí zbytku trestu zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise uložila rozhodnutím č. 3/1617 ze dne 14.9.2016 Davidu Filingerovi 

trest zákazu výkonu funkce funkci trenéra s tím, že nesmí vykonávat ani funkci asistenta 

trenéra či jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se 

po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč. Po vykonání poloviny trestu požádal David 

Filinger o prominutí zbytku trestu.

     Tato žádost se zamítá, neboť členové disciplinární komise shlédli záznam zápasu AC Sparta 

Praha – Gardenline Litoměřice a musí konstatovat, že David Filinger měl v průběhu celého 

zápasu potíže s respektem k rozhodnutím rozhodčího (dokonce byl usměrňován jiným 

členem realizačního týmu klubu). Pokud David Filinger píše o tom, že jeho chování 

„nevybočovalo s chováním ostatních účastníků tohoto utkání“, lze mu dát za pravdu. I hráči 

Gardenline Litoměřice, stejně jako jejich trenér, měli opakovaně potíže respektovat 

rozhodnutí rozhodčího. Poté, co byl vyveden David Filinger, zhoršilo se chování i ostatních 

členů realizačního týmu Gardenline Litoměřice. Na straně AC Sparta Praha rozhodně nebylo 

takovéto nesportovní chování ve stejném rozsahu patrné. Tvrzení disciplinárně 

potrestaného, že „Přesto jsem byl jediný vyveden, svůj trest jsem přijal...“ se nezakládá na 

pravdě. David Filinger, ač byl vykázán do šatny, šel na tribunu, odkud ho musel vyvést na 

příkaz rozhodčího pořadatel. Ani poté však svůj trest „řádně nepřijal“, neboť ze záznamu je 

patrné, že zápas sledoval z chodby otevřenými dveřmi. 

     Disciplinární komise má tedy za to, že je na místě, aby potrestaný vykonal trest celý a aby 

si on, jakož i celé mužstvo a realizační tým, uvědomili, že není na místě vyvíjet na rozhodčího 

zápasu tlak nesportovním chováním. V případě nesouhlasu s výkonem rozhodčího má klub 

pro jeho vyjádření jiné nástroje.

V Praze, dne 21.9.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


