Zápis z jednání č. 3-0809/2022-2023 STK SFČR ze dne 8. 9. 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 televizní utkání O1A0305 Sparta Praha – SK Slavia Praha PÁ 9.9.2022 od 20:10 bez pokládky
palubovky pro TV utkání.

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
010809/2022 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny celostátních soutěží SFČR
Schváleno:
P16-01 Absolut Černý Dub - FC Rapid Ústí nad Labem NE 11. 9. 2022, 20:00 SH Lokomotiva ČB
020809/2022 STK schvaluje doručené soupisky členských klubů 2.Futsal ligy (Jerigo 1994 Plzeň, FC Baník
Ostrava, TJ FC Dalmach Turnov, GMM Jablonec nad Nisou, Žabinští Vlci Brno, FK Boca Chotěboř, )
030809/2022 STK bere na vědomí informace halové komise ohledně schválení SH VELKÁ BYSTŘICE
040809/2022 STK na základě prezenční listiny z PR semináře konaného dne 23. 8. 2022 podle § 88, odst. 1,
soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FC Rapid Ústí nad Labem z.s.
(4270142) v souvislosti s porušením ustanovení §4c odst. 2, LŘ SFČR, kdy členským klubem nebyla zajištěna
účast na odborném semináři, který byl organizován Svazem pro tiskové mluvčí a jiné osoby odpovědné v klubech
za PR aktivity, v souladu § 89, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení
pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) podle § 6, odst. 3, písm.
a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 2000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc září 2022.
050809/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d), SŘ SFČR, navrhuje disciplinární komisi klub VŠSK Futsal Zlín
(7240052) k projednání spáchání disciplinárního přečinu „nenastoupí-li družstvo členského klubu bez závažných
důvodů k utkání “ s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace v souvislosti s utkáním č. P16-05
Flamengo Hradec Králové - VŠSK Futsal Zlín. Dále STK vzala na vědomí odůvodnění nenastoupení družstva do
utkání a doporučuje DK SFČR neudělovat finanční pokutu.

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

