Zápis z jednání č. 9-2810/2022-2023 STK SFČR ze dne 28. 10. 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
▪ STK upozorňuje členské kluby a rozhodčí, aby docházelo k vyplnění ZOU dle P13 RMS
https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/page/10?pageId=206

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
012810/2022 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny celostátních soutěží SFČR
Schváleno:
O2Z0706 Bohemians 1905 – Betis Kadaň SO 5.11.2022 20:30
SH Jižní Město, Praha 11
Odloženo:
O1A0701 TJ Perštejn – FK Chrudim z důvodu účasti v LM
022810/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu AC Sparta Praha futsal, z.s. (5329032) v souvislosti s utkáním O1A0604 SK Olympik Mělník – Sparta
Praha z důvodu porušení povinností stanovených v příloze P16 článku IV. odst. 2, RMS. Do uzavřené PR skupiny na
sociální síti Facebook PR 1. Futsal ligy vloží určený zástupce klubu nejpozději do 90 minut od skončení zápasu (v play off 60 minut) vyjádření
po utkání ve formě hodnocení zápasu od hráče, trenéra, asistenta. dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková

zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Sparta Praha dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ
SFČR, a sazebníku P18 bod. XX, RMS pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční
faktuře za měsíc říjen 2022

032810/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu SK OLYMPIK Mělník, z.s. (2069012) v souvislosti s utkáním O1A0604 SK Olympik Mělník – Sparta
Praha z důvodu porušení povinností stanovených v příloze P16 článku IV. odst. 12, RMS. Každý klub je povinen na
domácí utkání zajistit kompetentní osobu pro psaní textových „onlajnů“ pro web onlajny.com. (Tato osoba musí být proškolena společností zřizující
Onlajny.com.(Neuskutečněný podrobný online přenos na webu onlajny.com) dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK

skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Olympik Mělník dle § 6, odst. 3,
písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod. XX, RMS pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána
v měsíční faktuře za měsíc říjen 2022

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

