Zápis z jednání č. 13-2211/2022-2023 STK SFČR ze dne 22. 11. 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 vzala na vědomí stanovisko členského klubu FK GMM Jablonec nad Nisou (5139412)

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
012211/2022 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny celostátních soutěží SFČR
Schváleno:
3. kolo Dorostenecké a Juniorské ligy NE 04.12.2022, SH Spořice u Chomutova

popl: 1500,-

022211/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. h, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub AC Gamaspol Jeseník
(7159512) k projednání disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráčky uvedené v ZOU (hráčka č. 10
ID 89012332)bez platného členství SFČR 2022 v souvislosti s utkáním U1Z0103 AC Gamaspol Jeseník – SK
Interobal Plzeň a U1Z0105 AC Gamaspol Jeseník – Tequilky Chlebičov s návrhem na uložení disciplinárního
trestu kontumace utkání, 3 body a aktivní brankový poměr 5:0; ve prospěch družstva soupeře SK Interobal Plzeň
a Tequilky Chlebičov včetně udělení penežité pokuty.
032211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu Futsalový klub Kladno z.s. (2039032) v souvislosti s neuhraznou fakturou SFČR fa. číslo 220100035 ve
výši 400,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu Futsalový klub Kladno dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18
bod. XXI, RMS pořádkovou pokutu 60,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je povinen uhradit peněžitou
pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700 (variabilní
symbol: 032211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.
042211/2022 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 neuhraznou fakturou SFČR fa. číslo 220100045 ve
výši 1500,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu Sparta Praha futsal dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod.
XXI, RMS pořádkovou pokutu 225,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je povinen uhradit peněžitou
pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700 (variabilní
symbol: 042211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.
052211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FC ATRAPS z.s. (6220672) v souvislosti s rozhdonutím o pokutě DK SFČR č.08/2023 ze dne 3.11.2022
ID 97011741 , ve výši 500,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro
uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC ATRAPS z.s. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a
sazebníku P18 bod. XXI, RMS pořádkovou pokutu 75,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je povinen
uhradit peněžitou pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č.
1388007085/2700 (variabilní symbol: 052211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité
pokuty.

062211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FK GMM Jablonec nad Nisou (5139412) v souvislosti s rozhdonutím o pokutě DK SFČR č.06/2023 ze
dne 20.10.2022 ID 03100935 ve výši 400,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková
zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FK GMM Jablonec nad Nisou dle § 6, odst.
3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod. XXI, RMS pořádkovou pokutu 60,- Kč.(15% z dlužné částky).
Členský klub je povinen uhradit peněžitou pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní
účet SFČR č. 1388007085/2700 (variabilní symbol: 062211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o
zaplacení peněžité pokuty.
072211/2022 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 neuhraznou fakturou SFČR fa. číslo 220100002 ve
výši 2000,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu Sparta Praha futsal dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod.
XXI, RMS pořádkovou pokutu 300,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je povinen uhradit peněžitou
pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700 (variabilní
symbol: 072211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.
082211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu Morgan Commando Teplice z.s. (4260552) v souvislosti s neuhraznou fakturou SFČR fa. číslo 220100024
ve výši 2000,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu Morgan Commando Teplice z.s. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a
sazebníku P18 bod. XXI, RMS pořádkovou pokutu 300,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je povinen
uhradit peněžitou pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č.
1388007085/2700 (variabilní symbol: 082211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité
pokuty.
092211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu Morgan Commando Teplice z.s. (4260552) v souvislosti s rozhdonutím o pokutě DK SFČR č.03/2023
ze dne 29.09.2022 ID 4260552 ve výši 10.000,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková
zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Morgan Commando Teplice z.s. dle § 6, odst.
3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod. XXI, RMS pořádkovou pokutu 1500,- Kč.(15% z dlužné částky).
Členský klub je povinen uhradit peněžitou pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní
účet SFČR č. 1388007085/2700 (variabilní symbol: 092211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o
zaplacení peněžité pokuty.
102211/2022 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 neuhraznou fakturou FAČR číslo FVRF-178/2022
ve výši 18.000,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu Sparta Praha futsal dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod.
XXI, RMS pořádkovou pokutu 2700,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je povinen uhradit peněžitou
pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700 (variabilní
symbol: 102211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.
112211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FC Rapid Ústí nad Labem (5329032) v souvislosti s neuhraznou fakturou FAČR číslo FVRF-185/2022
ve výši 9.000,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad Labem dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku
P18 bod. XXI, RMS pořádkovou pokutu 1350,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je povinen uhradit
peněžitou pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700
(variabilní symbol: 112211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.

122211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu SK UP Olomouc (5329032) v souvislosti s neuhraznou fakturou FAČR číslo FVRF-186/2022 ve výši
22.400,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty
za dostatečná a ukládá klubu SK UP Olomouc dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod. XXI,
RMS pořádkovou pokutu 3360,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je povinen uhradit peněžitou pokutu
do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700 (variabilní symbol:
122211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.
132211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu Morgan Commando Teplice z.s. (4260552) v souvislosti s neuhraznou fakturou FAČR číslo FVRF197/2022 ve výši 11.200,- Kč dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení
pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Morgan Commando Teplice z.s. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ
SFČR, a sazebníku P18 bod. XXI, RMS pořádkovou pokutu 1680,- Kč.(15% z dlužné částky). Členský klub je
povinen uhradit peněžitou pokutu do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č.
1388007085/2700 (variabilní symbol: 132211/2022), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité
pokuty.
STK upozorňuje členské kluby ohledně neuhrazení splatných faktur včetně vyměřených pokut a nedojdeli do stanovené lhůty dle rozhodnutí k úhradě vyměří následně STK další pokutu ve výši 30% z dlužné
částky včetně následného předání k projedníní do DK SFČR
142211/2022 STK rozhoduje tak, že p. Galia Tomáš (83010845), ukládá trest peněžité pokuty v souladu s
přílohou č.18 RMS ve výši 1.500, - Kč za opakované napomínání v utkání článek 19 odst. 4, RMS, který p. Galia
Tomáš spáchal v utkání 8. kola 1.Futsal ligy Helas Brno vs. SK Slavia Praha (O1A0802), druhé napomenutí v
utkání 9. kola 1.Futsal ligy Vysoké Mýto vs. Helas Brno (O1A0906), Galia Tomáš (83010845) je povinen uhradit
peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700
(variabilní symbol: 83010845), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.
152211/2022 STK rozhoduje tak, že p. Gorol Marian (83020568), ukládá trest peněžité pokuty v souladu s
přílohou č.18 RMS ve výši 500, - Kč za opakované napomínání v utkání článek 19 odst. 4, RMS, který p. Gorol
Marian spáchal v utkání 7. kola 2.Futsal ligy Bohemians 1905 vs. Betis Kadaň (O2Z0706), druhé napomenutí v
utkání 9. kola 2.Futsal ligy Betis Kadaň vs. MGC Teplice (O2Z0906), Gorol Marian (83020568) je povinen uhradit
peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700
(variabilní symbol: 83020568), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.
162211/2022 STK rozhoduje tak, že p. Veselý Jiří (80031976), ukládá trest peněžité pokuty v souladu s přílohou
č.18 RMS ve výši 500, - Kč za opakované napomínání v utkání článek 19 odst. 4, RMS, který p. Veselý Jiří spáchal
v utkání 2. kola 2.Futsal ligy BOCA Chotěboř vs. FK Kladno (O2Z0202), druhé napomenutí v utkání 9. kola
2.Futsal ligy FK Kladno vs. Baník Chomutov (O2Z0902), Veselý Jiří (80031976) je povinen uhradit peněžitou
pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1388007085/2700
(variabilní symbol: 80031976), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou STK o zaplacení peněžité pokuty.
172211/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FTZS Liberec, futsal club (5329032) v souvislosti s utkáním O1A0901 FTZS Liberec – FK Chrudim z
důvodu porušení povinností stanovených v příloze P16 článku IV. odst. 7, RMS. Do 24 hodin od skončení zápasu je
domácí klub povinen zveřejnit stručný článek k zápasu na svém webu. Článek musí obsahovat – úvod, stručný popis duelu,
minimálně 1 ohlas z domácího celku, minimálně 1 ohlas hostujícího celku, skóre a střelce branek.(článek zveřejněn po lhůtě
21.11.2022), dle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty
za dostatečná a ukládá klubu FTZS Liberec, futsal club dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P18 bod.
XX, RMS pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc listopad 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

