Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR č. 22/1920 ze dne 7. 2. 2020

Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:
-

Jiří Prouza, předseda,

-

Daniel Slanina, člen,

-

Adam Forst, člen.

Dne 7. 2. 2020 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:
1) Zdeňkovi Kasýkovi (ID 93091178, hráč FC Jerigo 1994 Plzeň) uložila disciplinární trest
zákazu výkonu funkce na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin narušení řádného
průběhu hry dle ustanovení § 47 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání
17. kola II. ligy „Západ“ SK Interobal Plzeň B vs. FC Jerigo 1994 Plzeň (O2Z1701) hraném dne
1. 2. 2020 tím, že jako hráč svým jednáním narušil řádný průběh hry, když zmařil soupeři zjevnou
možnost dosáhnout branky přestupkem proti pravidlům futsalu a byl za to při utkání vyloučen.
2) Martinovi Macháčkovi (ID 91082266, hráč Rapid Ústí nad Labem) 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 spáchal v utkání 17. kola II. ligy „Západ“ Rapid Ústí nad Labem vs. Dalmach
Turnov (O2Z1706) tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga
„Západ“ napomenut žlutou kartou.
3) Zbyňkovi Pospěchovi (ID 82101579, hráč FERRAM Opava) 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 spáchal v utkání 17. kola II. ligy „Východ“ VŠB- TU Ostrava vs. FERRAM Opava
(O2V1703) tím, že byl počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga „Východ“
napomenut žlutou kartou.
4) Markovi Maleňákovi (ID 89061303, hráč Baník Ostrava) 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
spáchal v utkání 17. kola II. ligy „Východ“ Baník Ostrava vs. Jakubčovice (O2V1704) tím, že byl
počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga „Východ“ napomenut žlutou kartou.
5) Václavovi Potůčkovi (ID 87111050, hráč Baník Ostrava) 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
spáchal v utkání 17. kola II. ligy „Východ“ Baník Ostrava vs. Jakubčovice (O2V1704) tím, že byl
počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga „Východ“ napomenut žlutou kartou.
6) Janovi Vavračovi (ID 94050068, hráč AC Jeseník) 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
spáchal v utkání 17. kola II. ligy „Východ“ ASM D. Loučky vs. AC Jeseník (O2V1706) tím, že byl
počtvrté v soutěžním ročníku 2019/2020 v soutěži II. liga „Východ“ napomenut žlutou kartou.
7) Jiřímu Dvořákovi (ID 76020838, trenér AC Sparta Praha) uložila disciplinární trest zákazu
výkonu funkce trenéra na dvě soutěžní utkání za disciplinární přečin narušení řádného
průběhu hry dle ustanovení § 47 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 5. kola
I. ligy žen Nástěnky Brno vs. AC Sparta Praha (U1Z0508) hraném dne 26. 1. 2020 tím, že jako
člen realizačního týmu (trenér) svým jednáním závažně narušoval řádný průběh hry, a to zejména
tím, opakovaně kritizoval rozhodčího, za což byl v průběhu utkání vykázán z prostoru laviček. Po
dobu trvání trestu není Jiří Dvořák oprávněn vykonávat funkci trenéra ani jinou funkci, která by
jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani
jako hráč.
8) Kristýně Šimové (ID 97121301, hráčka FC Baník Ostrava) uložila disciplinární trest
zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin opakovaného
napomínání hráče v soutěžním ročníku dle ustanovení čl. 19 odst. 5 Rozpisu mistrovských soutěží
futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2019/2020, který spáchala v utkání 5. kola 1. ligy žen Black
Bridge Praha vs. FC Baník Ostrava (U1Z0504) tím, že byla potřetí v soutěžním ročníku
2019/2020 v soutěži 1. ligy žen napomenuta žlutou kartou.
9) V souladu s ustanovením § 106 odst. 3 písm. b) Disciplinárního řádu zastavila
disciplinární řízení se Svatoplukem Plíškem (ID 01030993, hráč SK Slavia Praha) vedené
pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování
dle ustanovení § 48 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR v utkání 4. kola 1. Ligy U-17 SK Slavia
Praha vs. AC Sparta Praha (R1A0407) hraném dne 5. 1. 2020, neboť skutek, pro nějž bylo vedeno
disciplinární řízení, není disciplinárním přečinem.
10) Opravila zjevnou nesprávnost uvedenou v zápise o rozhodnutí Svazové disciplinární
komise SFČR č. 21/1920 ze dne 30. 1. 2020 tak, že rozhodnutí č. 6 tohoto zápisu nově zní:
„6) Členskému klubu Black Bridge Praha uložila disciplinární trest kontumace utkání 5. kola1. Ligy žen
Black Bridge Praha vs. FC Baník Ostrava (U1Z0504) hraném dne 25. 1. 2020, ve kterém byl stanoven

výsledek 0:5, a trest peněžité pokuty 500,- Kč za disciplinární přečin porušení Soutěžního řádu dle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. e) Disciplinárního řádu SFČR, který členský klub spáchal v utkání 5. kola
1. Ligy žen Black Bridge Praha vs. FC Baník Ostrava (U1Z0504) hraném dne 25. 1. 2020 tím, že v
uvedeném utkání umožnil neoprávněné nastoupení hráčky Nikoly Mádlíkové (ID 91082296). Členský
klub Black Bridge Praha 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 Black

Bridge Praha náhradní disciplinární trest odebrání tří soutěžních bodů.“
11) Opravila zjevnou nesprávnost uvedenou v zápise o rozhodnutí Svazové disciplinární
komise SFČR č. 21/1920 ze dne 30. 1. 2020 tak, že rozhodnutí č. 7 tohoto zápisu nově zní:
„7) Nikole Mádlíkové (ID 91082296, Black Bridge Praha) uložila disciplinární trest zákazu závodní
činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin neoprávněného nastoupení k utkání a
neoprávněného výkonu funkce dle ustanovení § 56 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchala v
utkání 5. kola 1. Ligy žen Black Bridge Praha vs. FC Baník Ostrava (U1Z0504) hraném dne 25. 1.
2020, tím, že v tomto utkání jako hráčka neoprávněně nastoupila k utkání.“
12) Opravila zjevnou nesprávnost uvedenou v zápise o rozhodnutí Svazové disciplinární
komise SFČR č. 21/1920 ze dne 30. 1. 2020 tak, že rozhodnutí č. 8 tohoto zápisu nově zní:
„8) Jiřímu Koplovi (ID 6907059, Black Bridge Praha) uložila disciplinární trest zákazu výkonu funkce
vedoucí družstva na jeden týden a trest peněžité pokuty 100,- Kč za disciplinární přečin neoprávněného
nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce dle ustanovení § 56 odst. 3 Disciplinárního řádu SFČR,
který spáchal v utkání 5. kola 1. Ligy žen Black Bridge Praha vs. FC Baník Ostrava (U1Z0504)
hraném dne 25. 1. 2020, tím, že v uvedeném utkání jako vedoucí družstva Black Bridge Praha způsobil
neoprávněné nastoupení hráčky Nikoly Mádlíkové (ID 91082296). Jiří Kopl a členský klub Black
Bridge Praha 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 Jiřího Kopla), 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 Jiřímu Koplovi náhradní
trest zákazu výkonu funkce vedoucího družstva na 1 týden.“
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 7. 2. 2020
…………………………
Jiří Prouza
předseda
Svazová disciplinární komise

