20. Směrnice pro pořadatelské zabezpečení rizikového utkání
1. Riziková utkání celostátních soutěží futsalu vyhlašuje pořadatelský klub, STK nebo VV SFČR
na základě posouzení dostupných informací, zejména o počtu a předpokládané míře
nebezpečnosti z hlediska chování fanoušků, a to jak domácího, tak i hostujícího klubu.
2. Skutečnost, že utkání je označeno jako rizikové, musí být vždy vyhlášena nejpozději 48 hodin
před úředním začátkem utkání. K tomuto účelu jsou oba kluby povinny v dostatečném
předstihu vzájemně spolupracovat na výměně informací.
3. Pořádajícímu klubu je zároveň uložena povinnost, v případě vyhlášení rizikového utkání
klubem neprodleně o tom informovat VV SFČR prostřednictvím sekretariátu.
4. Hostující klub je povinen případně prokázat, jakým způsobem komunikoval s vlastními
fanoušky a zajistil koordinaci příprav bezpečnostních opatření ve spolupráci s pořádajícím
klubem (evidence prodeje vstupenek, organizování výjezdu, případně přítomnost vlastní
bezpečnostní služby u svých fanoušků a monitoring jejich chování na cestě k utkání, apod.).
5. Z hlediska legislativy se pořadatel kromě příslušných ustanovení SŘ a Rozpisem soutěží
futsalu řídí zákonem č. 273/2008 Sb. (o České policii) a zákonem č. 274/2008 Sb. (novela
zákona o PČR a o podpoře sportu).
6. Před halou nebo u vstupu do haly, případně na vrátnici, musí být vyvěšen „Návštěvní řád“.
V něm musí být mimo jiné uveden zákaz vnášet do haly:
- nebezpečné předměty (dle posouzení pořadatele)
- pyrotechniku
- alkohol
7. Na vstupenkách, případně na programu k utkání, musí být uvedena informace, že návštěvník
je povinen dodržovat v hale „Návštěvní řád“. V případě písemného požadavku má zástupce
hostujícího klubu právo, být seznámen s obsahem Návštěvního řádu a dalších podmínek
pořadatele, které musí návštěvník utkání pro vpuštění do haly splnit (vybavení fanoušků, čas
příchodu do haly aj.) nejpozději 5 dní před utkáním. Následně zavedená opatření nesmí být
důvodem k nevpuštění diváků do haly.
8. S těmito opatřeními, kterými je myšlen například adresný prodej vstupenek s následnou
kontrolou totožnosti, je pořadatelský klub povinen seznámit hostující klub s dostatečným
předstihem, nejpozději 5 dní před utkáním a zároveň je v této lhůtě povinen prokazatelně
seznámit s těmito opatřeními veřejnost prostřednictvím klubové webové stránky a dalších
informačních kanálů, jako jsou sociální sítě klubu.
9. Návštěvníky utkání, kteří nesplnili takto deklarovaná pravidla pro vstup na utkání, je
pořadatelský klub oprávněn nevpustit na utkání.
10. V případě, že není bezprostředně ohroženo zdraví aktérů utkání, postupuje Pořadatelská
služba v případě nesportovního chování diváků dle pokynů upravených v Metodickém
pokynu VV č.1/2014 - Postup rozhodčích při nesportovních projevech a hrubých
nesportovních projevech (výtržnostech) diváků, příloha RMS.
11. Pořadatel utkání je dále povinen:


zkontrolovat návštěvníky před vstupem do sportovní haly. Pořadatel je ze zákona oprávněn
před vpuštěním návštěvníka do objektu požadovat, aby odpovídajícím způsobem prokázal
svojí totožnost a případné nežádoucí osoby nevpustit do haly s tím,že jim bude vráceno
vstupné (tzv.institut „pána domu“). Kromě osobních prohlídek zkontrolovat také případná













příruční zavazadla. Kontrolu provádí bezpečnostní agentura, případně oddíloví pořadatelé,
dle dohody s Policií ČR. Její příslušníci provádění kontrol návštěvníků monitorují, ale sami ji
neprovádějí
pokud to stavební dispozice haly umožňuje, zabezpečit a otevřít samostatné a oddělené
vchody do haly pro fanoušky pořádajícího a hostujícího oddílu
kromě běžného ohlášení konání utkání na příslušném oddělení Policie ČR může pořadatel
uzavřít s PČR tzv.„Místní ujednání mezi pořadatelem akce SFČR a PČR při rizikovém utkání“
k zajištění spolupráce s Policií ČR je možné kontaktovat bezpečnostního manažera FAČR Víta
Krause (tel.: 603335182, e-mail kraus@fotbal.cz )
s ohledem na stavební dispozici haly správce haly společně s hlavním pořadatelem
zkontroluje protipožární opatření v hale (vyvěšení protipožárního řádu, počty a rozmístění
ručních hasicích přístrojů, umístění hydrantů aj.), v rámci tohoto opatření musí zůstat volné
únikové zóny dle protipožárního plánu
před utkáním svolat koordinační schůzku všech zainteresovaných složek pořadatelů, rozdělit
úkoly a jejich plnění a dohodnout způsob spojení
zástupcům obou oddílů se doporučuje, aby si sjednali schůzku s vedoucími vlajkonošů a
dohodli s nimi působení a chování vlajkonošů v hale
bezpečnostní agentura, která bude ve spolupráci s oddílovými pořadateli zajišťovat
zabezpečení pořádku v hale, musí mít dokumentaci k počtu a rozmístění pořadatelů. Pro
případ potřeby důkazního řízení při zásahu BA proti neukázněným divákům je třeba
kontrolovat dění v hledišti 2 kamerami
rozhodčí s delegátem před utkáním informují kapitány a vedoucí obou mužstev o dalším
postupu v případě přerušení utkání z důvodu ohrožení aktérů utkání nebo diváků, příp. při
vhazování nebezpečných předmětů na hrací plochu
v průběhu utkání i před jeho zahájením hlasatel vhodnou formou informuje diváky o
bezpečnostních opatřeních a aktivně upozorňuje na nutnost jejich dodržování a trestně
právní odpovědnost jednotlivců.

V případě nesplnění některých z předepsaných povinností, včetně případného uplatnění
zavedených opatření dle bodu 7. a 8. bez včasného a prokazatelného poskytnutí informací o
parametrech opatření, bude klub předán k disciplinárnímu řízení.

