SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ
Svazová disciplinární komise předvolává členský klub AC Sparta futsal, z. s. (ID 5329032) k zasedání,
které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to od 9.30 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto účastník řízení povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 98 odst. 3 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zástupce účastníka řízení přinese
občanský průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nedostaví-li se účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání může být věc
projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. Předvolaný nemá nárok na náhradu nákladů spojených
s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise

Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA
Svazová disciplinární komise předvolává Aga Simitčiho (dat. nar. 30.6.1974, ID 74061383) k zasedání,
které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to na 9.30 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto svědek povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 104 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zároveň přinese občanský
průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nemůže-li se předvolaný z důvodů pracovní neschopnosti či jiného vážného důvodu
zúčastnit tohoto jednání, je povinen doručit Svazové disciplinární komisi neprodleně potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti či svou jinou písemnou omluvu z nařízeného jednání. Předvolaný
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise

Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA
Svazová disciplinární komise předvolává Beniho Simitčiho (dat. nar. 1. 1. 1971, ID 71010027)
k zasedání, které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to na 9.30 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto svědek povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 104 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zároveň přinese občanský
průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nemůže-li se předvolaný z důvodů pracovní neschopnosti či jiného vážného důvodu
zúčastnit tohoto jednání, je povinen doručit Svazové disciplinární komisi neprodleně potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti či svou jinou písemnou omluvu z nařízeného jednání. Předvolaný
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise

Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA
Svazová disciplinární komise předvolává Tomáše Drahovského (dat. nar. 7. 10. 1992, ID 92100545 )
k zasedání, které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to na 10.00 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto svědek povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 104 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zároveň přinese občanský
průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nemůže-li se předvolaný z důvodů pracovní neschopnosti či jiného vážného důvodu
zúčastnit tohoto jednání, je povinen doručit Svazové disciplinární komisi neprodleně potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti či svou jinou písemnou omluvu z nařízeného jednání. Předvolaný
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise

Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA
Svazová disciplinární komise předvolává Kristijana Grbešu (dat. nar. 17. 1. 1990, ID 90012386)
k zasedání, které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to na 10.30 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto svědek povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 104 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zároveň přinese občanský
průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nemůže-li se předvolaný z důvodů pracovní neschopnosti či jiného vážného důvodu
zúčastnit tohoto jednání, je povinen doručit Svazové disciplinární komisi neprodleně potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti či svou jinou písemnou omluvu z nařízeného jednání. Předvolaný
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise

Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA
Svazová disciplinární komise předvolává Antonína Hrdinu (dat. nar. 24. 2. 1995, ID 95021503)
k zasedání, které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to na 11.00 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto svědek povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 104 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zároveň přinese občanský
průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nemůže-li se předvolaný z důvodů pracovní neschopnosti či jiného vážného důvodu
zúčastnit tohoto jednání, je povinen doručit Svazové disciplinární komisi neprodleně potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti či svou jinou písemnou omluvu z nařízeného jednání. Předvolaný
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise

Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA
Svazová disciplinární komise předvolává Gabriela Ricka (dat. nar. 17. 11. 1988, ID 88111141) k zasedání,
které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to na 10.15 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto svědek povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 104 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zároveň přinese občanský
průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nemůže-li se předvolaný z důvodů pracovní neschopnosti či jiného vážného důvodu
zúčastnit tohoto jednání, je povinen doručit Svazové disciplinární komisi neprodleně potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti či svou jinou písemnou omluvu z nařízeného jednání. Předvolaný
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise

Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA
Svazová disciplinární komise předvolává Michala Seidlera (dat. nar. 5. 4. 1990, ID 90040330) k zasedání,
které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to na 9.45 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto svědek povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 104 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zároveň přinese občanský
průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nemůže-li se předvolaný z důvodů pracovní neschopnosti či jiného vážného důvodu
zúčastnit tohoto jednání, je povinen doručit Svazové disciplinární komisi neprodleně potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti či svou jinou písemnou omluvu z nařízeného jednání. Předvolaný
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise
Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

SVAZOVÁ DISCPLINÁRNÍ KOMISE SFČR

V Praze dne 25. 2. 2020

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA
Svazová disciplinární komise předvolává Amadea Fernandese da Silvu Sobrinha (dat. nar. 6. 3. 1990,
ID 90032671) k zasedání, které se uskuteční dne
4. 3. 2020, a to na 10.45 hod.
v zasedací místnosti ve třetím patře
v sídle Svazu futsalu České republiky, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
ve věci disciplinárního řízení s členským klubem AC Sparta Praha futsal, z. s. (ID 5329032), pro podezření
z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu podvodu dle ustanovení § 59 odst. 1 Disciplinárního
řádu SFČR, kterého se měl členský klub dopustit v souvislosti s licenčním řízením pro soutěžní ročníky
2019/2020 a 2020/2021 VARTA futsal ligy.
Poučení:
-

K nařízenému jednání je předvolaný jakožto svědek povinen se dostavit v určenou dobu
v souladu s § 104 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR. K jednání si zároveň přinese občanský
průkaz či jiný doklad pro účely ověření totožnosti.

-

Nedostavení se bez důvodné omluvy představuje v souladu s ustanovením § 69 Disciplinárního
řádu disciplinární přečin maření činnosti orgánu a je za ně v disciplinárním řízení možné uložit
disciplinární trest důtky, zákaz činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutu až do výše
5.000, - Kč. Nemůže-li se předvolaný z důvodů pracovní neschopnosti či jiného vážného důvodu
zúčastnit tohoto jednání, je povinen doručit Svazové disciplinární komisi neprodleně potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti či svou jinou písemnou omluvu z nařízeného jednání. Předvolaný
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zasedání Svazové disciplinární komise.

……………………………..
JUDr. Jiří Prouza v. r.
předseda
Svazová disciplinární komise
Za správnost:
Michal Chyba
Sekretář Svazové disciplinární komise

