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Online dne 25. 2 . 2021

Zápis z jednání č. 21-2502/2020-2021 STK SFČR ze dne 25. 2. 2021
Online jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl,
sekretář: Jiří Hanzlík
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:

➢ Informace VV SFČR/SEKRETARIÁT
a) Novelizace přílohy RMS č. 11 Protokol zvláštních opatření bod 2.6.9.,
https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/page/10?pageId=206
b) STK vzala na vědomí informace VV SFČR o odložení na dobu nezbytně nutnou rozhodnutí o
pokračování soutěží II. liga „západ“, 2. liga „východ“ a Pohár SFČR, a to s ohledem na vývoj
epidemické situace v ČR. k definitivnímu rozhodnutí dojde na následujícím zasedání VV SFČR
18.3.2021.
c) STK ve spolupráci se sekretariátem SFČR bude nadále provádět namátkové kontroly povinností
organizátora. Namátkově bude docházet i ke kontrolám testování dle nahlášených termínu členskými
kluby. Sekretariát SFČR provedl následující kontrolu u členských klubů SFČR.
-

Žabinští Vlci Brno
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
FTZS Liberec

dne 21.2.2021 kontrola povinností organizátora utkání
dne 21.2.2021 kontrola povinností organizátora utkání
dne 21.2.2021 kontrola testování
dne 19.2.2021 kontrola povinností organizátora utkání

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK
(schválení/neschválení)
012502/2021 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny 1. FUTSAL ligy
O1A1005 Svarog FC Teplice - Olympik Mělník
PÁ 12.03.2021 20:00 Sportaréna Teplice
022502/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu SK Slavia Praha (1049062) v souvislosti s utkáním O1A1803 FC Démoni Česká Lípa – SK Slavia
Praha z důvodu porušení povinností stanovených v příloze č. P21 odst. 7, RMS SFČR, Podle § 89, odst. 1,
soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá
klubu SK Slavia Praha z.s. § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 200,- Kč. Pokuta bude
klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc únor 2021

032502/2021 STK navrhuje disciplinární komisi SFČR klub SK Slavia Praha (1049062) v souvislosti s
utkáním O1A0902 SK Slavia Praha – Svarog FC Teplice k projednání na podezření spáchaní disciplinárního
přečinu za porušení předpisů týkající se Celostátní ligové soutěže §82, DŘ SFČR, na základě ZDS došlo
k porušení PZO 2.10.2. Organizátor je povinen zajistit, že všechny osoby přítomné v areálu sportovní haly budou mít od
vstupu do sportovního areálu až do jeho opuštění po celou dobu řádně nasazenou ochranu dýchacích cest, tak že tato bude
zakrývat jak celý nos, tak celá ústa.
042502/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu SK Slavia Praha (1049062) v souvislosti s utkáním O1A0902 SK Slavia Praha – Svarog FC
Teplice z důvodu porušení povinností stanovených v § 59 odst. 1, písm. a) Soutěžního řádu SFČR, za
nedostatečné vyznačení pomocných značek 5 m od 10 m značky z tohoto důvodu byl opožděn začátek utkání. Podle § 89,
odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná
a ukládá klubu SK Slavia Praha z.s. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč.
Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc únor 2021
052502/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu Svarog FC Teplice z.s. (4269022) v souvislosti s utkáním O1A0902 SK Slavia Praha – Svarog
FC Teplice z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 5, písm. c), RMS SFČR, klub
nezajistil kontrastně odlišnou barvou dresů brankářů. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK
skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Svarog FC Teplice z.s. dle § 6,
odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře
za měsíc únor 2021

Příští online zasedání se uskuteční 4.3.2021
Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání podle § 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

