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Online dne 29. 4 . 2021

Zápis z jednání č. 30-2904/2020-2021 STK SFČR ze dne 29. 4. 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) STK doporučuje klubům 1.FUTSAL ligy sledovat aktuální přehled zastavení činnosti
https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/archiv-zprav/article/10?articleId=7858
b) STK informuje členské kluby o zahájení licenčního řízení pro soutěžní ročník 2021/2022
dokumentace na webu http://www.clublicensing.cz/?page_id=1340
c) Novelizace MEDIA COVID manuálu z důvodu nedodržování podmínek při rozhovorech po utkání
https://futsal.fotbal.cz/koronavirova-opatreni-prehled-zmen-platnych-od-13-dubna-2021/a13539

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK
(schválení/neschválení)
012604/2021 STK vyhlásila rizikové utkání v soutěži Play-Off 1.FUTSAL ligy, odesláno na kluby dne 26.4.
PO10119 Slavia Praha – Sparta Praha
28.04. 20:00 ST
SH SK Slavia Praha-Eden
012904/2021 STK vyhlásila rizikové utkání v soutěži Play-Off 1.FUTSAL ligy
P10120 Sparta Praha – Slavia Praha
30.04. 20:00 PÁ
SH UNYP Arena, Praha 9
xxxxx FK Chrudim – Svarog FC Teplice 05.05. 20:15 ST
SH Chrudim
xxxxx Svarog FC Teplice – FK Chrudim 08.05. 19:00 SO
MSH Chomutov
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

022904/2021 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny 1. FUTSAL ligy
STK schvaluje termíny Play-off – semifinálové dvojice FK Chrudim – Svarog FC Teplice
1. 05.05.2021 20:15 ST
SH Chrudim – ČT Sport LIVE
2. 08.05.2021 19.00 SO
MSH Chomutov
3. 11.05.2021 19:00 ÚT
SH Chrudim
4. 14.05.2021 19:00 PÁ
MSH Chomutov
5. 16.05.2021 19:00 NE
SH Chrudim
032904/2021 STK na základě zprávy delegáta utkání („ZDS“) navrhuje disciplinární komisi SFČR klub SK
Slavia Praha z.s. (1049062) v souvislosti s utkáním PO10119 SK Slavia Praha – AC Sparta Praha k
projednání na podezření spáchaní disciplinárního přečinu za porušení předpisů týkající se Celostátní ligové
soutěže §82, DŘ SFČR, a to trenérem družstva ID 83021120, nezakrytá ústa ochranným prostředkem dle PZO po
skončení utkání vstup trenéra do zóny 2), podezření na porušení bodu 2.3. PZO „Úprava postavení osob s oprávněním k
účasti na utkání“
042904/2021 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
PO10118 AC Sparta Praha futsal – SK Slavia Praha z.s., za porušení Media Covid manuálu bod 7. písm. D).
Hráč členského klubu AC Sparta Praha futsal z.s. Lukáš Křivánek neměl během pozápasového rozhovoru pro ČT Sport dne
25. dubna 2021 nasazenou žádnou ochranu úst. 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. 6, RMS pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta
bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc duben 2021.
Příští online zasedání se uskuteční 6.5. 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

