Zápis z jednání č. 27-2001/2021-2022 STK SFČR ze dne 20. 1. 2022
Online 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
STK vzala na vědomí termíny FINAL FOUR, Dorostenecké ligy a juniorské ligy futsalu, 2021-2022 v sobotu 5. 2.
2022, pro Dorosteneckou ligu a Juniorskou ligu na neděli 6. 2. 2022. Podrobnější informace budou komunikovány
ligovým sekretářem.
STK přijala žádost členského klubů Svarog FC Teplice z.s. (4269022) ohledně předložení písmených podkladů na
základě, kterých došlo k odložení utkání Mělník - Plzeň, Chrudim - Helas, Slavia Praha - Chrudim. Tímto STK
konstatuje, že členský klub není účastníkem rozhodnutí 011410/2021, 011211/2021, 010701/2022, a tudíž není
co předkládat jinému subjektu SFČR vyjma voleným a dalším organům SFČR dle čl. 17 odst.2 a 3 Stanov Svazu
futsalu České republiky. Pokud má členský klub pochybnosti o rozhodvání orgánu má právo obrátit se na VV
SFČR

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
012001/2022 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:
O1A1602 SK Slavia Praha - FK Chrudim
O2Z1204 MGC Teplice - Wizards DDM Praha
O2V1302 SKUP Olomouc - Baník Ostrava
O2V1403 SKUP Olomouc - ATRAPS Modřice

NE 06.03. 19:30
NE 06.03. 18:30
NE 23.01. 19:30
NE 30.01. 17:00

SH SK Slavia Praha-Eden
Sportaréna Teplice
SH UP Olomouc
SH UP Olomouc

Rozhodnutí o protestu:
13. 12. v 11:07 podán protest klubu SK Dynamo PCO České Budějovice (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 splňil
náležitosti uvedené v § 86, odst. 4, Soutěžního řádu SFČR. STK uvedený protest – předán – k řešení odborným
komisím DK a KR. Kdy na základě stanoviska KR ze zápisu č. 062122 se jedná o částečně oprávněný protest.
Poplatek za podání protestu ve výši 2000,- Kč nebude účtován dle § 87 odst. 5, Soutěžního řádu SFČR
Zahájení řízení o protestu:
17. 1. v 11:58 podán protest klubu FC Démoni Česká Lípa z.s. (5119142) v souvislosti s utkáním O1A1702 SK
Olympik Mělník – FC Démoni Česká Lípa, protest směřován proti zjevnému porušení jiného předpisu SFČR
(soutěžního řádu, RMS) a to ve věci výkonu zdravotního zajištění osobou bez odpovídajícího oprávnění při výkonu
činnosti zdravotníka při utkání, protest splňuje náležitosti uvedené v § 86, odst. 4, Soutěžního řádu SFČR. Poplatek
za podání protestu ve výši 2000,- Kč bude vyřešen dle rozhodnutí o protestu dle § 87 odst. 5, Soutěžního řádu
SFČR

022001/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Bohemians Praha
1905 futsal, z.s. (10A0062) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké
ligy futsalu R1A0604 Bohemians Praha 1905 futsal – AC Sparta Praha 17 s návrhem na uložení disciplinárního
trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva AC Sparta Praha 17, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65
odst. 5, DŘ SFČR (druhý návrh kontumace)
032001/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Bohemians Praha
1905 futsal, z.s. (10A0062) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké
ligy futsalu R1A0601 Bohemians Praha 1905 futsal – SK Slavia Praha s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva SK Slavia Praha, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ
SFČR (třetí návrh kontumace)
042001/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu AC Sparta Praha 17 (5329032) v souvislosti s utkáním O1A1706 FK Chrudim – AC Sparta Praha 17 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.4. a č.11. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR,
považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu AC Sparta Praha 17
dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční
faktuře za měsíc leden 2022
052001/2022 STK podle § 88, odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči
klubu SK Dynamo PCO České Budějovice (3119592) v souvislosti s utkáním O1A1703 PCO Dynamo České
Budějovice – Svarog FC Teplice 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 domácího družstva č.15,20 a 31. Podle §
89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a
ukládá klubu SK Dynamo PCO České Budějovice dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR a P20 odst. 7, RMS,
pořádkovou pokutu 1500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc leden 2022
062001/2022 STK zahajuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem SK Olympik
Mělník z.s. (2069012). Řízení o uložení pořádkové pokuty je zahájeno z důvodu porušení ustanovení § 55 odst.
5, Soutěžního řádu SFČR, “zdravotní službu, tj. lékaře, zdravotníka či alespoň osobou disponující certifikátem osvědčujícím
absolvování kurzu první pomoci, ne však staršího než 1 rok” v utkání č. O1A1702 SK Olympik Mělník – FC Démoni
Česká Lípa. Tímto STK vyzývá v souladu s § 88 odst. 2 Soutěžního řádu SFČR klub SK Olympik Mělník z.s.
(2069012), aby se k dané věci vyjádřil ve lhůtě 5 dnů od doručení vyzvání.
072001/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FC
Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A1701 FC Rapid Ústí nad Labem – Helas Brno
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 domácího družstva č. 97.(opakované provinění) STK upozorňuje členský
klub na ustanovení čl. 7 odst. 6, RMS 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 dle § 6, odst. 3,
písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc
leden 2022
082001/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu FC
Rapid Ústí nad Labem z.s. (4270142) v souvislosti s utkáním O1A1701 FC Rapid Ústí nad Labem – Helas Brno
z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 18 odst. 17, RMS SFČR, Pořadatel utkání 1. ligy musí mít v hale k
dispozici tiskárnu popř. kopírovací zařízení. 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 1000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc leden 2022

092001/2022 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 O1A1701 FC Rapid Ústí nad Labem –
Helas 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 leden 2022
102001/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK
UP Olomouc z.s. (7120022) v souvislosti s utkáním O2V1202 Tango Hodonín – SKUP Olomouc z důvodu
porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 5, písm. c), RMS SFČR, Hostující družstvo je povinno mít k dispozici na
každé utkání 2 sady výrazně barevně odlišných (kontrastních) dresů a stulpen. RMS SFČR. Podle § 89, odst. 1, soutěžního
řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu SK UP
Olomouc z.s. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 3000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána
v měsíční faktuře za měsíc leden 2022

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

