Zápis z jednání č. 40-2306/2021-2022 STK SFČR ze dne 23. 6. 2022
Online jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl, Antonín Horváth
sekretář: Jiří Hanzlík
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:
Informace VV SFČR/SEKRETARIÁT
▪ STK vzala na vědomí závěry LŘ pro soutěžní ročník 2022/2023 pro 1.FL
▪ STK vzala na vědomí závěry pracovní skupiny ohledně splnění podmínek pro účast pro 2.FL
▪ STK informuje kluby ohledně končící lhůty pro podání přihlášky do 1.Futsal ligy žen

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
012306/2022 – STK bere na vědomí závěry z grémium 1. Futsal ligy, Juniorské a Dorostenecké ligy ze dne 9.6.2022
a v souladu s ustanovením § 12 odst.5, zahajuje SR 2022/2023
022306/2022 – STK bere na vědomí závěry z grémium II. Futsal ligy Západ a Východ ze dne 7.6.2022 a v souladu
s ustanovením § 12 odst.5, zahajuje SR 2022/2023
032306/2022 – STK stanovuje v souladu s ustanovením § 13 Soutěžního řádu termín pro 1.Futsal ligu stanoven
pevný termín pro nahlášení domácích utkání do 17.7.2022, v případě dalších změn termínů určen konečný termín
do 31.7.2022 bez poplatku a schválení STK.
042306/2022 – STK stanovuje v souladu s ustanovením § 13 Soutěžního řádu termín pro II. ligu Západ a Východ
stanoven pevný termín pro nahlášení domácích utkání do 31.7.2022, v případě dalších změn termínů určen
konečný termín do 10.8.2022 bez poplatku a schválení STK.
052306/2022 STK na základě prezenční listiny z Grémia II. ligy Západ a Východ konaného dne 7. 6. 2022 podle
§ 88, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu AC Gamaspol Jeseník
(7159512) v souvislosti s porušením ustanovení článku 21. odst. 6, RMS. Neúčast svého statutárního zástupce na
Grémium 2.FUTSAL ligy dále porušení § 12 odst. 3, Soutěžního řádu SFČR. Podle, § 89, odst. 1, Soutěžního řádu
SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu AC Gamaspol
Jeseník (7159512) podle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 2000,- Kč. Pokuta bude klubu
připsána v měsíční faktuře za měsíc červen 2022.
062306/2022 STK podle § 88, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FK GMM Jablonec nad Nisou (5139412) z důvodu porušení povinností stanovených v podmínkách
licenčního řízení dle přílohy 3 odst. 1 SŘ SFČR. Nedoručení povinných dokumentů členským klubem do
stanoveného termínu k LŘ. Podle, § 89, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro
uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK GMM Jablonec nad Nisou podle § 6, odst. 3, písm. a),
SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 2000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc červen 2022.

072306/2022 STK zahajuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem FC Baník
Chomutov z.s. (4220022). z důvodu porušení ustanovení čl.21 odst. 5, písm. d)RMS, “nebude-li trenér pravidelně v
soutěžních utkáních přítomen vystavuje se členský klub disciplinárním, případně herním důsledkům” STK vyzývá v souladu s §
88 odst. 2 Soutěžního řádu SFČR klub FC Baník Chomutov z.s. (4220022), aby se k dané věci vyjádřil ve lhůtě
5 dnů od doručení vyzvání.
082306/2022 STK zahajuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem Morgan
Commando Teplice z.s. (4260552). z důvodu porušení ustanovení čl.21 odst. 5, písm. d)RMS, “nebude-li trenér
pravidelně v soutěžních utkáních přítomen vystavuje se členský klub disciplinárním, případně herním důsledkům” STK vyzývá v
souladu s § 88 odst. 2 Soutěžního řádu SFČR klub Morgan Commando Teplice z.s. (4260552), aby se k dané věci
vyjádřil ve lhůtě 5 dnů od doručení vyzvání.
092306/2022 STK zahajuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem FC Rapid Ústí
nad Labem z.s. (4270142). z důvodu porušení ustanovení čl.21 odst. 5, písm. d)RMS, “nebude-li trenér pravidelně v
soutěžních utkáních přítomen vystavuje se členský klub disciplinárním, případně herním důsledkům” STK vyzývá v souladu s §
88 odst. 2 Soutěžního řádu SFČR klub FC Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142), aby se k dané věci vyjádřil ve
lhůtě 5 dnů od doručení vyzvání.
102306/2022 STK schvaluje rozlosování družstev do celostátních soutěží SFČR 2022/23 včetně přidělených čísel:
1. FUTSAL liga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK OLYMPIK Mělník
FC Démoni Česká Lípa
FC Rapid Ústí nad Labem
TJ Spartak Perštejn
FTZS Liberec
Sparta Praha
SK UP Olomouc
SK Interobal Plzeň
SK Slavia Praha
1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto
Helas Brno
FK Chrudim

2. LIGA – západ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ FC Dalmach Turnov
FC Jerigo 1994 Plzeň
FK GMM Jablonec nad Nisou
FC Baník Chomutov
ABSOLUT Černý Dub
FK Kladno
FC Malibu Mladá Boleslav
FK Boca Chotěboř
Bohemians Praha 1905 futsal
FC Betis Kadaň
Morgan Commando Teplice
FTZS Liberec, futsal club “B”

2. LIGA – východ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Žabinští Vlci Brno
FC Baník Ostrava
SK Amor Kloboučky Vyškov
AC Gamaspol Jeseník
FC ATRAPS Modřice
Helas Brno “B”
FC Tango Hodonín
Pramen Havlíčkův Brod

Příští online zasedání se uskuteční dle potřeby
Proti rozhodnutí STK je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání čl. 24 Stanov SFČR – Odvolací komise SFČR
(dále jen „OK SFČR“), dále dle splnění podmínek ustanovení § 81, soutěžního řádu SFČR, ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí
se podle § 77, soutěžního řádu SFČR, rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce SFČR.

Jan Novotný v. r., předseda STK
zapsal: Jiří Hanzlík

