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Online dne 18. 3 . 2021

Zápis z jednání č. 24-1803/2020-2021 STK SFČR ze dne 18. 3. 2021
Online jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl,
Hosté: Michal Chyba,
sekretář: Jiří Hanzlík
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:

➢ Informace VV SFČR/SEKRETARIÁT
a) Informace o GRÉMIUM klubů 1. FUTSAL ligy a II. ligy Východ a Západ v termínu 25.3.2021 od
16:00 on-line https://futsal.fotbal.cz/svaz-futsalu-predstavi-klubum-novy-licencni-rad/a13820
➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK
(schválení/neschválení)
011803/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu SK Dynamo PCO České Budějovice (3119592) v souvislosti s utkáním O1A1004 FC Rapid Ústí
nad Labem – SK Dynamo PCO České Budějovice z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 5,
písm. c), RMS SFČR, klub se dostavil k utkání pouze s jednou sadou dresů přičemž je povinen k utkání mít dvě sady
výrazně barevně odlišných (kontrastních) dresů a stulpen a dvě kolekce barevně odlišných brankářských dresů od zvolené barvy
hráčských dresů. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení
pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu SK Dynamo PCO České Budějovice dle § 6, odst. 3, písm. a),
SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 2500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc
březen 2021
021803/2021 STK navrhuje disciplinární komisi SFČR klub Žabinští Vlci Brno z.s. (6229042) v souvislosti
s utkáním O1A1003 FC Démoni Česká Lípa – Žabinští Vlci Brno k projednání na podezření spáchaní
disciplinárního přečinu příslušníkem družstva § 45 odst. 1 písm. c) Soutěžního řádu SFČR, ID 76110646 a ID
87050739, na základě ZDS („dále jen zpráva delegáta svazu“), došlo ze strany příslušníků členského klubu
k nevhodnému chování za zády delegované osoby v přerušené hře ve 40´min utkání, podezření na porušení § 51 disciplinárního
řádu SFČR
031803/2021 STK předává do komise rozhodčích delegovanou osobu Lafek David (87020149) v souvislosti
s utkáním O1A1003 FC Démoni Česká Lípa – Žabinští Vlci Brno k projednání za porušení použití nesprávného
dokumentu ZOU pro 1.FUTSAL ligu.

Příští online zasedání se uskuteční 25.3.2021
Proti rozhodnutí STK je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání podle čl. 24 Stanov SFČR, dále dle splnění podmínek
ustanovení § 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

