Svazová disciplinární komise SFČR
Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR č. 14/1920 ze dne 6. 12. 2019
Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:
-

Jiří Prouza, předseda,

-

Daniel Slanina, člen,

-

Adam Forst, člen.

Dne 6. 12. 2019 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:
1) Tomáši Murinovi (ID 97050762, Tatran Baracuda Jakubčovice) uložila úhrnný disciplinární
trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro
druhé napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, které spáchal v utkání
10. kola II. ligy „Východ“ Tatran Baracuda Jakubčovice vs. FC Tango Hodonín „B“ (O2V1002)
hraném dne 29. 11. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé
napomenut žlutou kartou.
2) Petru Minaříkovi (ID 92102002, FC Baník Chomutov) uložila úhrnný disciplinární trest
zákazu závodní činnosti na dvě soutěžní utkání za disciplinární přečiny narušení řádného
průběhu hry dle ustanovení § 47 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR a tělesného napadení dle
ustanovení § 52 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, které spáchal ve vícečinném souběhu v utkání
10. kola II. ligy „Západ“ FC Baník Chomutov vs. FC Malibu Mladá Boleslav (O2Z1002) hraném
dne 30. 11. 2019 tím, že jako hráč svým jednáním jednak narušil řádný průběh hry tím, že zmařil
soupeři zjevnou možnost dosáhnout branky přestupkem proti pravidlům futsalu, a jednak tím, že
se dopustil tělesného napadení soupeře, a to in concreto tím, že v přerušené hře do tohoto v danou
chvíli ležícího na zemi nakopl míč.
3) Věře Dobrejové (ID 88050600, Black Bridge Praha FCW) uložila disciplinární trest zákazu
závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé
napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchala v utkání 2. kola
1. ligy žen AC Sparta Praha vs. Black Bridge Praha FCW (O2Z0606) hraném dne 1. 12. 2019 tím,
že byla jako hráčka vyloučena proto, že byla v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.
4) Zamítla žádost o prominutí výkonu zbytku trestu ve smyslu ustanovení § 45
Disciplinárního řádu SFČR výkon zbytku trestu, tj. in concreto zákazu závodní činnost na
2 soutěžní utkání, Václava Potůčka (ID 8711150, FC Baník Ostrava), z disciplinárního trestu
zákazu závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání, který mu byl uložen rozhodnutím Svazové
disciplinární komise dne 22. 11. 2019 za disciplinární přečin tělesného napadení dle ustanovení §
52 odst. 1 Disciplinárního řádu, který spáchal v utkání 8. kola II. ligy „Východ“ AC Gamaspol
Jeseník vs. FC Baník Ostrava (O2V0805) hraném dne 15. 11. 2019.
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5) Zamítla žádost o prominutí výkonu zbytku trestu ve smyslu ustanovení § 45
Disciplinárního řádu SFČR výkon zbytku trestu, tj. in concreto zákazu závodní činnost na
1 soutěžní utkání, Michala Žáka (ID 92050232, AC Gamaspol Jeseník), z disciplinárního trestu
zákazu závodní činnosti na tři soutěžní utkání, který mu byl uložen rozhodnutím Svazové
disciplinární komise dne 22. 11. 2019 za disciplinární přečin tělesného napadení dle ustanovení §
52 odst. 1 Disciplinárního řádu, který spáchal v utkání 8. kola II. ligy „Východ“ AC Gamaspol
Jeseník vs. FC Baník Ostrava (O2V0805) hraném dne 15. 11. 2019.
6) Veronice Krákorové (ID 98111528, SK Interobal Plzeň) uložila úhrnný disciplinární trest
zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečiny neoprávněného
nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle ustanovení § 56 odst. 1 Disciplinárního řádu
SFČR, které spáchala ve vícečinném souběhu v utkání 1. kola 1. ligy žen SK Interobal Plzeň vs. FC
Tango Hodonín (U1Z0103) hraném dne 16. 11. 2019, a v utkání 1. kola 1. ligy žen SK Interobal
Plzeň vs. Nástěnky Brno (U1Z0102) hraném dne 16. 11. 2019, tím, že ve všech uvedených utkáních
jako hráčka neoprávněně nastoupila k utkání.
7) Jakubu Křehlíkovi (ID 83070150, SK Interobal Plzeň) uložila úhrnný disciplinární trest
zákazu výkonu funkce vedoucí družstva na jeden týden a peněžité pokuty 200,- Kč za
disciplinární přečiny neoprávněného nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle
ustanovení § 56 odst. 3 Disciplinárního řádu SFČR, které spáchal ve vícečinném souběhu v utkání
1. kola 1. ligy žen SK Interobal Plzeň vs. FC Tango Hodonín (U1Z0103) hraném dne 16. 11. 2018,
a v utkání 1. kola 1. ligy žen SK Interobal Plzeň vs. Nástěnky Brno (U1Z0102) hraném dne 16. 11.
2019, tím, že ve všech uvedených utkáních jako vedoucí družstva SK Interobal Plzeň způsobil
neoprávněné nastoupení hráčky Veroniky Krákorové (ID 98111528). Jakub Křehlík a členský klub
SK Interobal Plzeň jsou povinni společně a nerozdílně uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1601116011/0600 (variabilní symbol
ID Jakuba Křehlíka), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou disciplinární komisi o zaplacení peněžité
pokuty. Nebude-li disciplinární tret peněžité pokuty ve stanovené lhůtě vykonán, ukládá Svazová
disciplinární komise Jakubu Křehlíkovi náhradní trest zákazu výkonu funkce vedoucího družstva
na 1 týden.
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8) Členskému klubu SK Interobal Plzeň uložila disciplinární trest kontumace utkání 1. kola 1.
ligy žen SK Interobal Plzeň vs. FC Tango Hodonín (U1Z0103) hraném dne 16. 11. 2018, ve
kterém byl stanoven výsledek 0:5, a utkání 1. kola 1. ligy žen SK Interobal Plzeň vs.
Nástěnky Brno (U1Z0102) hraném dne 16. 11. 2019, ve kterém byl stanoven výsledek 0:5, a
trest peněžité pokuty 1.000, - Kč, za disciplinární přečiny porušení Soutěžního řádu dle
ustanovení § 77 odst. 1 psím. e) Disciplinárního řádu SFČR, které členský klub spáchal ve
vícečinném souběhu v utkání 1. kola 1. ligy žen SK Interobal Plzeň vs. FC Tango Hodonín
(U1Z0103) hraném dne 16. 11. 2018, a v utkání 1. kola 1. ligy žen SK Interobal Plzeň vs. Nástěnky
Brno (U1Z0102) hraném dne 16. 11. 2019, tím, že ve všech uvedených umožnil nastoupení hráčky
Veroniky Krákorové (ID 98111528). Členský klub SK Interobal Plzeň je povinen uhradit peněžitou
pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č.
1601116011/0600 (variabilní symbol ID členského klubu), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou
disciplinární komisi o zaplacení peněžité pokuty. Nebude-li disciplinární trest peněžité pokuty ve
stanovené lhůtě vykonán, ukládá Svazová disciplinární komise členskému klubu SK Interobal Plzeň
disciplinární trest odebrání tří soutěžních bodů.
9) Jiřímu Novákovi (93120329, FC Baník Chomutov) uložila disciplinární trest zákazu závodní
činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin opakovaného napomínání hráče v
soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který spáchala
v utkání 10. kola II. ligy „Západ“ FC Baník Chomutov vs. FC Malibu Mladá Boleslav (O2Z1002)
hraném dne 30. 11. 2019 tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga
„Západ“ napomenut žlutou kartou.
10) Danyilu Dolechekovi (02091553, FC Baník Chomutov) uložila disciplinární trest zákazu
závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin opakovaného napomínání
hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který
spáchala v utkání 10. kola II. ligy „Západ“ FC Baník Chomutov vs. FC Malibu Mladá Boleslav
(O2Z1002) hraném dne 30. 11. 2019 tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži
II. liga „Západ“ napomenut žlutou kartou.
11) Janu Novotnému (97040009, FK Boca Chotěboř) uložila disciplinární trest zákazu závodní
činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin opakovaného napomínání hráče v
soutěžním ročníku dle ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který spáchala
v utkání 10. kola II. ligy „Západ“ FK Boca Chotěboř vs. SK Interobal Plzeň „B“ hraném dne 1. 12.
2019 tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga „Západ“ napomenut
žlutou kartou.
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Poučení:
-

Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání
disciplinárního přečinu doručena dnem následujícím po dni zveřejnění této písemnosti na Úřední
desce.

-

Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání
odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno
odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a
odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění

-

Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li
odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

V Praze dne 6. 12. 2019
…………………………
Daniel Slanina
člen
Svazová disciplinární komise

