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Online dne 15. 4 . 2021

Zápis z jednání č. 28-1504/2020-2021 STK SFČR ze dne 15. 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)
b)
c)
d)
e)
f)

STK bere na vědomí doručené termíny pro utkání play-off
Novelizace metodického pokynu https://futsal.fotbal.cz/document/download/86023
Aktualizace čl. 18 RMS https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/page/10?pageId=206
Aktualizace MEDIA Covid manuálu https://futsal.fotbal.cz/document/download/86026
Aktualizace COVID prohlášení https://futsal.fotbal.cz/document/download/86050
Materiály k 9. Řádné VH SFČR https://futsal.fotbal.cz/subject-official-board/official-board/43443

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK
(schválení/neschválení)
011504/2021 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny 1. FUTSAL ligy
O1A1305 FC Rapid Ústí nad Labem – Helas Brno
SO 17. 04. 2021 19:00 SH Chemik Lovosice
021504/2021 STK navrhuje disciplinární komisi delegovanou osobu Matyš Jakub (92121734) v souvislosti s
utkáním O1A1901 AC Sparta Praha futsal – FTZS Liberec k projednání na podezření spáchaní
disciplinárního přečinu delegované osoby § 67 odst. 1, Disciplinárního řádu, na základě provedení kontroly
ZOU a soupisky družstva AC Sparta Praha, došlo ze strany delegované osoby k nesprávnému postupu

kontroly soupisky a hráčů uvedených v ZOU porušení povinností rozhodčího dle § 65 odst. 1 písm., f)
Soutěžního řádu SFČR

031504/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty
vůči klubu AC Sparta Praha futsal z.s. (5329032) v souvislosti s utkáním O1A1901 AC Sparta Praha futsal
– FTZS Liberec z důvodu porušení povinností stanovených v článku 7 odst. 4, RMS SFČR „neuvedení dvou
hráčů na soupisku družstva před utkáním“ jedná se o administrativní pochybení členského klubu, Podle § 89,
odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná
a ukládá klubu AC Sparta Praha futsal § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 400,- Kč. Pokuta
bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc duben 2021

Příští online zasedání se uskuteční 22. 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

