Zápis z jednání č. 22-1612/2021-2022 STK SFČR ze dne 16. 12. 2021
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl, Antonín Horváth
sekretář: Jiří Hanzlík
hosté: Michal Chyba
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:
Informace STK SFČR
Aktualizovaná Epidemiologická opatření pro pořádání futsalových utkání na stránkach SFČR web
článek zde
Platba členských příspevků na rok 2022 viz web článek zde
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
011612/2021 STK schvaluje/neschvaluje a odkládá termíny celostátních soutěží SFČR
STK upozorňuje členské kluby 1.Futsal ligy a 2. Futsal ligy, aby došlo k doložení termnů pro odložená utkání.
Schváleno:
O2Z1003 Jerigo 1994 Plzeň - MGC Teplice

ST

22.12. 19:30 SH 31. ZŠ Plzeň, Elišky Krásnohorské 10

Nařízení termínu utkání STK dle čl. 3 odst. 13 RMS:
Na základě nedodání termínu členským klubem nařizuje STK termín 20.kola 1.Futsal ligy následovně
O1A2005 Rapid Ústí nad Labem – SK Interobal Plzeň PÁ 25.2. 20:00 SC Sluneta Ústí n.Labem

Zahájení řízení o protestu:
13. 12. v 11:07 podán protest klubu SK Dynamo PCO České Budějovice (číslo oddílu 3119592) v souvislosti s
utkáním O1A1502 SK Dynamo PCO České Budějovice – FC Rapid Ústí nad Labem, protest směřován proti
zjevnému porušení jiného předpisu SFČR (pravidel futsalu) a to v chybném rozhodnutí rozhodčího při utkání,
protest splňuje náležitosti uvedené v § 86, odst. 4, Soutěžního řádu SFČR. STK uvedený protest – předává – k
řešení odborným komisím DK a KR. Poplatek za podání protestu ve výši 2000,- Kč bude vyřešen dle rozhodnutí
o protestu dle § 87 odst. 5 Soutěžního řádu SFČR
021612/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FC Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A1502 PCO Dynamo České
Budějovice – FC Rapid Ústí nad Labem z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 6, RMS SFČR,
Dresy všech hráčů 1. ligy musí být opatřeny čitelnými tištěnými jmenovkami v utkání závada u hráče hostujícího družstva č.
97.(opakovaně). Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové
pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad Labem dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou
pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc prosinec 2021

031612/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FC Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A1405 FC Rapid Ústí nad Labem –
Žab.Vlci Brno z důvodu porušení povinností stanovených v příloze P18 článku IV. odst. 4, RMS. Nedodání fotek
z utkání hraného 5. prosince 2021. Do 12 hodin následujícího dne po skončení zápasu je domácí klub povinen na svém facebookovém
profilu zveřejnit minimálně 5 kvalitních fotek ze hry. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková
zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad Labem dle § 6, odst. 3,
písm. a), SŘ SFČR, a sazebníku P20 odst. 18, RMS pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána
v měsíční faktuře za měsíc prosinec 2021
041612/2021 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu FC Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A1405 FC Rapid Ústí nad Labem –
Žab.Vlci Brno z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 18 odst. 14, RMS SFČR, “Zajistit v utkání 1. ligy (pro
kluby 2. lig se doporučuje) v dostatečném množství programy pro diváky, minimálně ve formátu A5 v barevném provedení. Dva kusy
programu a dva vzory vstupenky s případným logem partnera VV SFČR” Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR,
považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu FC Rapid Ústí nad
Labem z.s. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v
měsíční faktuře za měsíc prosinec 2021
051612/2021 STK vyzývá členský klub FTZS Liberec, futsal club (5130012) k doložení informace, kdy dle ZDS
nebylo členskému klubu Bohemians Praha umožněno provést kontrolu totožnosti a došlo tak k možnému spáchání
disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráče do utkání Dorostenecké futsalové ligy v utkání R1A0404
Bohemians Praha – FTZS Liberec
061612/2021 STK navrhuje disciplinární komisi delegovanou osobu Krupa Jan (82121413) v souvislosti s
utkáním O1A1503 Žab.Vlci Brno – FC Démoni Česká Lípa k projednání na podezření spáchaní disciplinárního
přečinu delegované osoby § 67 odst. 1, Disciplinárního řádu, na základě STK SFČR, došlo ze strany delegované
osoby k opožděnému doručení ZOU dle čl. 14 odst. 9 RMS
071612/2021 STK podle § 6, odst. 1, písm. h, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub AC Sparta Praha futsal
z.s. (5329032) k projednání disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráče do utkání Juniorské futsalové
ligy Q1A0405 SK Olympik Mělník – AC Sparta Praha 17 s návrhem na uložení disciplinárního trestu vedoucímu
hostujícího družstva, kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva SK Olympik Mělník a uložení peněžité pokuty
klubu AC Sparta Praha futsal.
081612/2021 STK projednala neodehrané utkání O2Z1204 MGC Teplice - Wizards DDM Praha, které mělo být
sehráno dne 12.12.2021 od 20:00 ve Sportaréně v Teplicích. STK v této věci provedla šetření a dospěla k
uvedenému rozhodnutí. STK stanovuje sehrání nového utkání s tím, že členský klub Morgan Commando Teplice
z.s. je povinen uhradit vzniklé náklady člesnkému klubu Wizards DDM Praha ze dne 12.12.2021 a vymáhat si je
od poskytovatele SH nejpozději do 31.12.2021, dále mají oba kluby povinnost nahlásit do 30 dnů od vydání
rozhodnutí STK dohodu o novém termínu utkání.

Příští online zasedání se uskuteční dle potřeby
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

