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V Praze dne 7. 1 . 2020

Zápis z jednání č. 8-0701/2019-2020 STK SFČR ze dne 7. 1. 2020
Jednání se účastnili: pp. Michal Chyba, Jan Novotný, Zbyněk Poppr
Omluven:
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Michal Chyba
Projednáno bylo:
➢ Schválené změny termínu
O1A1401 Svarog Teplice – Helas Brno
O1A1406 Interobal Plzeň - Vysoké Mýto
O1A1402 FK ERA-PACK Chrudim – Olympik Mělník
Změna SH s poplatkem
O1A1702 Interobal Plzeň – FTZS Liberec

ÚT, 11.02.2020, 20.00,
ÚT, 21.01.2020, 20.00,
ČT, 16.01.2020, 20.00,

MSH Teplice
SH Lokomotiva Plzeň
MSH Chrudim

SO, 15.2.2020, 20.00,

S SH Lokomotiva 3, Plzeň poplatek 100,- Kč

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení/neschválení)
- 010701/2020 STK podle § 6, odst. 1, písm. h) soutěžního řádu SFČR, navrhuje disciplinární komisi SFČR klub AC Sparta Praha futsal
(5329032) k projednání spáchaní disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráče po 3. ŽK v soutěžním ročníku KOČOVSKÝ Pavel
(03021181) do utkání R1A0404 AC Sparta Praha – SK Olympik Mělník s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 0-5
ve prospěch družstva SK Olympik Mělník a uložení peněžité pokuty klubu AC Sparta Praha futsal.
- 020701/2020 STK podle § 6, odst. 1, písm. h) soutěžního řádu SFČR, navrhuje disciplinární komisi SFČR klub Tequilky SK Viktorie
Chlebičov (8060152) k projednání spáchaní disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráček MIKYSKOVÁ Romana (92020715) a
NINCZOVÁ Bibiana (88061193) do utkání U1Z0401 FC Tango Hodonín – Tequilky SK Viktorie Chlebičov s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva FC Tango Hodonín a uložení peněžité pokuty klubu Tequilky SK Viktorie
Chlebičov
- 030701/2020 STK podle § 6, odst. 1, písm. h) soutěžního řádu SFČR, navrhuje disciplinární komisi SFČR klub Tequilky SK Viktorie
Chlebičov (8060152) k projednání spáchaní disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráček MIKYSKOVÁ Romana (92020715) a
NINCZOVÁ Bibiana (88061193) do utkání U1Z0404 Nástěnky Brno – Tequilky SK Viktorie Chlebičov s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Nástěnky Brno a uložení peněžité pokuty klubu Tequilky SK Viktorie
Chlebičov
- 040701/2020 STK podle § 6, odst. 1, písm. h) soutěžního řádu SFČR, navrhuje disciplinární komisi SFČR klub SK Slavia Praha
(1049062) k projednání spáchaní disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráče po předchozím vyloučení v utkání R1A0406
KUCHTA Tomáš (03021181) do utkání R1A0404 SK Slavia Praha – AC Sparta Praha s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání 0-5 ve prospěch družstva AC Sparta Praha a uložení peněžité pokuty klubu SK Slavia Praha.
- 050701/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu 1.FC NEJZBACH
Vysoké Mýto (5349012) v souvislosti s utkáním O1A1102 Vysoké Mýto – Tango Hodonín z důvodu porušení povinností stanovených v čl.
15, odst. 13, RMS SFČR, nedodán záznam v termínu z utkání 11.kola VFL.(záznam dodán v NE 15.12. v 15:07) Podle § 81, odst. 1,
soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Vysoké Mýto podle § 6,
odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc leden 2020

- 060701/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FTZS Liberec, futsal
club (5130012) v souvislosti s utkáním O1A1203 FTZS Liberec – Olympik Mělník z důvodu porušení povinností stanovených v RMS
příloha č.19 článek IV., pozdní dodání foto dle směrnice PR, (Zveřejněno 24.12.2019 v 10:39). Podle § 81, odst. 1, soutěžního řádu SFČR,
považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FTZS Liberec podle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ
SFČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc leden 2020
- 070701/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FTZS Liberec, futsal
club (5130012) v souvislosti s utkáním O1A1203 FTZS Liberec – Olympik Mělník z důvodu porušení povinností stanovených v RMS
příloha č.19 článek IV., pozdní zveřejnění článku z utkání dle směrnice PR, (Zveřejněno 24.12.2019). Podle § 81, odst. 1, soutěžního řádu
SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FTZS Liberec podle § 6, odst. 3, písm.
a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc leden 2020
- 080701/2020 STK podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK Dynamo PCO
České Budějovice (3119592) v souvislosti s utkáním O1A1204 PCO Dynamo Č.Budějovice – AC Sparta Praha z důvodu porušení
povinností stanovených v RMS příloha č. 19 článek IV., neuskutečněn textový přenos na webu onlajny.com z utkání 12.kola VFL. Podle §
81, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu SK Dynamo
PCO České Budějovice podle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční
faktuře za měsíc leden 2020

STK SFČR veškeré finanční postihy se řídí sazebníkem poplatků celostátních soutěží https://futsal.fotbal.cz/document/download/73084
Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání podle § 73,
soutěžního řádu SFČR, ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 69, soutěžního řádu SFČR, rozumí následující
den po dni uveřejnění rozhodnutí na úřední desce SFČR.

Příští zasedání se uskuteční 16.1. 2020 v 16:30, v případě potřeby dříve
Michal Chyba v. r., předseda STK

