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Online dne 22. 4 . 2021

Zápis z jednání č. 29-2204/2020-2021 STK SFČR ze dne 22. 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 vzala na vědomí veškeré doručené termíny pro PLAY-OFF, které jsou k dispozici na webu
SFČR https://futsal.fotbal.cz/futsal/hlavni/lot/10?competitionId=PO1
b) STK doporučuje klubům 1.FUTSAL ligy sledovat aktuální přehled zastavení činnosti
https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/archiv-zprav/article/10?articleId=7858
➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK
(schválení/neschválení)
012204/2021 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny 1. FUTSAL ligy
STK schvaluje termíny Play-off – PO10101 až PO10120
022204/2021 STK na základě zprávy PR komise a podle § 80, 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 porušení ustanovení P19 článku IV. odst. 6, RMS.
Nedodržení včasného termínu (24 hodin po skončení utkání) zveřejnění článku s ohlasy na webu AC Sparta Praha po utkání
hraného 12. dubna 2021. Článek byl zveřejněn až po upozornění ve středu 14. dubna v 13:37. Podle § 81, odst. 1,
soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá
klubu AC Sparta Praha futsal z.s. podle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P21 odst. 18, RMS
pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc duben 2021.
032204/2021 STK na základě zprávy PR komise a podle § 80, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení
o uložení pořádkové pokuty vůči klubu Svarog FC Teplice z.s. (4269022) v souvislosti s utkáním PO10111
Svarog Teplice – Helas Brno porušení ustanovení P19 článku IV. odst. 5, RMS. Nedodání fotek z utkání 1.
čtvrtfinále play off 1. FL hraného 20. dubna 2021. Podle § 81, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK
skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu Svarog FC Teplice 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.

042204/2021 STK navrhuje disciplinární komisi delegovanou osobu Filipský Radim (76020363) v
souvislosti s utkáním PO10106 FK Chrudim – FTZS Liberec k projednání za spáchaní disciplinárního
přečinu delegované osoby § 67 odst. 1, Disciplinárního řádu, za pozdní doručení ZOU dle stanovených podmínek čl.
14 odst. 8. RMS SFČR rozhodčím nebyla dodržena lhůta pro doručení, STK navrhuje udělení finanční pokuty ve výši
500,- Kč dle P21 odst. 16, RMS SFČR
052204/2021 STK předává disciplinární komisi SFČR utkání PO10101 SK Interobal Plzeň – SK Olympik
Mělník 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 při výjimkou uděleném ceremoniálu předávání
ocenění za vítězství v základní části 1.FUTSAL ligy. STK předkládá, že níže uvedené mimořádné opatření Č. j.:
MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, které je vydáno Ministerstvem zdravotnictví dne 6.4.2021 bod 3.
písm. v) dále w) ii. Znění zde, je v souladu s uvedeným postupem ceremoniálu nikoliv však s udělenou
výjimkou VV SFČR.
062204/2021 STK vyhlašuje riziková utkání v soutěži Play-Off 1.FUTSAL ligy s ohledem kratší lhůty než 48
hod před stanoveným termínem utkání PO10117.
PO10117 Slavia Praha – Sparta Praha
23.04. 20:00 PÁ
SH SK Slavia Praha-Eden
PO10118 Sparta Praha – Slavia Praha
25.04. 20:00 NE SH UNYP Arena, Praha 9
pořadatel utkání je povinen řídit se směrnicí pro pořadatelské zabezpečení rizikového utkání viz příloha č. 20 RMS
https://futsal.fotbal.cz/document/download/81571 z důvodu nařízení MZ ČR hrát utkání 1. FUTSAL ligy bez
diváků, byly zrušeny některé povinnosti organizátora utkání play-off 1. FL s tímto zákazem spojené. Tyto změny platí
pouze v době, kdy bude divákům vstup na utkání zakázán.
·
zrušen tisk zpravodajů a vstupenek (prodlužuje se zrušení ze základní části)
·
pořadatelská služba 5 osob (zrušena povinnost navýšení)
·
zrušeno povinné zajištění příslušníků PČR, BP nebo bezpečnostní agentury
·
zrušení povinností při vyhlášených rizikových utkáních pořizovat videozáznam hlediště druhou kamerou
·
zrušena povinnost zřízení VIP místnosti s občerstvením

Příští online zasedání se uskuteční 29. 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

