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Online dne 9. 4 . 2021

Zápis z jednání č. 27-0904/2020-2021 STK SFČR ze dne 9. 4. 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) 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.
-

PCO Dynamo České Budějovice
PCO Dynamo České Budějovice
FK Chrudim

dne 24.3.2021 kontrola testování
dne 21.2.2021 kontrola povinností organizátora utkání
dne 17.3.2021 kontrola povinností organizátora utkání

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK
(schválení/neschválení)
010904/2021 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny 1. FUTSAL ligy
O1A1304 Svarog Teplice – AC Sparta Praha
PÁ 16. 04. 2021 20:00 MSH Chomutov
020904/2021 STK na základě zprávy PR komise a podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení
o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK Olympik Mělník z.s. (2069012) v souvislosti s utkáním
O1A2105 Olympik Mělník – Svarog Teplice porušení ustanovení P19 článku IV. odst. 5, RMS. Nedodržení
včasného zveřejnění fotek z utkání hraného 26. března 2021. Nesplněna lhůta 24 hodin po utkání, kontrola 28. března 2021
v 16:27. Podle § 81, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu SK Olympik Mělník z.s. podle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a
sazebníku P21 odst. 18, RMS pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční
faktuře za měsíc duben 2021.
030904/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu Helas Brno z.s. (6229072) v souvislosti s utkáním O1A2206 SK Slavia Praha – Helas Brno 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
Helas Brno z.s. § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 200,- Kč. Pokuta bude klubu připsána
v měsíční faktuře za měsíc duben 2021

Příští online zasedání se uskuteční 15.4.2021
Proti rozhodnutí STK je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání čl. 24 Stanov SFČR – Odvolací komise SFČR (dále jen
„OK 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

