Zápis z jednání č. 28-2701/2021-2022 STK SFČR ze dne 27. 1. 2022
Online jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Zbyněk Poppr, Martin Henzl, Antonín Horváth
sekretář: Jiří Hanzlík
Jednání zahájil a řídil předseda STK SFČR Jan Novotný
Projednáno bylo:
Informace STK SFČR
STK vzala na vědomí podněty členských klubů FC Tango Hodonín a 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto,
které spadají do kompetence KR a DK SFČR.
STK dále upozorňuje členské kluby na formu podání protestu, který musí splňovat náležitost dle
ustanovení § 56 odst. 4 Soutěžního řádu SFČR
STK vzala na vědomí termín zahájení licenčního řízení pro 1. Futsal ligu na soutěžní ročník 2022/2023
kompletní harmonogram k dispozici na webu klubových licencí ZDE
FINAL FOUR Juniorské a Dorostenecké ligy
Informace STK – hráč uveden na soupisce JL a DL není oprávněn startovat ve FINAL FOUR za jiný klub než
na které je potvrzen do 31.1.2022
Rozhodnutí o protestu:
17. 1. v 11:58 podán protest klubu FC Démoni Česká Lípa z.s. (číslo oddílu 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 splňil náležitosti uvedené v § 86, odst. 4, Soutěžního
řádu SFČR. STK v této věci rozhodla, že se jedná o částečně oprávněný protest a konstatuje na základě
legislativního nastavení pro celostátní soutěže, že je zjevné nastavení pravidel v neshodě se SŘ SFČR a RMS z
tohoto důvodu se bude STK zabývat novelizací uvedeného nařízení o zdravotním zabezpečení na utkání
celostátních soutěží SFČR. Poplatek za podání protestu ve výši 2000,- Kč nebude účtován dle § 87 odst. 5,
Soutěžního řádu SFČR

Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
012701/2022 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:
O2V1501 SKUP Olomouc - Amor Vyškov

Odloženo:

O2Z1605 GMM Jablonec - FK Kladno

NE 06.02. 17:00 SH UP Olomouc

popl. 200,-

022701/2022 STK schvalila odložení utkání O2Z1503 Boca Juniors Krupka – FK Kladno z důvodu
opatření proti šíření nemoci COVID-19 dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) přílohy č. 5 SŘ SFČR. Členské
kluby jsou podle § 5 odst. 2 přílohy č. 5 SŘ SFČR povinny dohodnout se na novém termínu utkání, a to
do tří dnů po původním termínu utkání, STK prodlužuje termín na 14 dnů; “nový termín musí být sjednán
nejpozději do čtyř týdnů od původního termínu utkání původního odehrání dle doporučení Krajské hygienické
stanice Středočekého kraje (dále jen "KHSSTC")
032701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. h, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Bohemians Praha
1905 futsal, z.s. (10A0062) k projednání disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráče Ruml Matěj
(01010302 ) do utkání Juniorské futsalové ligy Q1A0601 Bohemians Praha 1905 futsal – SK Slavia Praha v době
zastavení činnosti 3 ŽK s návrhem na uložení disciplinárního trestu vedoucímu domácího družstva, kontumace
utkání 5-0 ve prospěch družstva SK Slavia Praha a uložení peněžité pokuty klubu Bohemians Praha 1905 futsal.
042701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. h, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Bohemians Praha
1905 futsal, z.s. (10A0062) k projednání disciplinárního přečinu neoprávněného nastoupení hráče Ruml Matěj
(01010302 ) do utkání Juniorské futsalové ligy Q1A0604 Bohemians Praha 1905 futsal – AC Sparta Praha 17 v
době zastavení činnosti 3 ŽK s návrhem na uložení disciplinárního trestu, kontumace utkání 5-0 ve prospěch
družstva AC Sparta Praha 17 a uložení peněžité pokuty klubu Bohemians Praha 1905 futsal.
052701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Démoni Česká
Lípa, z.s. (5119142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké ligy futsalu
R1A0605 FC Démoni Česká Lípa – FTZS Liberec s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání
5-0 ve prospěch družstva FTZS Liberec, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
062701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi kluby FC Démoni Česká
Lípa, z.s. (5119142) a Helas Brno, z.s. (6229072) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstev k
utkání Dorostenecké ligy futsalu R1A0607 FC Démoni Česká Lípa – Helas Brno s návrhem na uložení
disciplinárního trestu oboustranné kontumace, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ
072701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Helas Brno, z.s.
(6229072) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké ligy futsalu R1A0609
FTZS Liberec – Helas Brno s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch
družstva FTZS Liberec, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
082701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Helas Brno, z.s.
(6229072) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu Q1A0609
FTZS Liberec – Helas Brno s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch
družstva FTZS Liberec, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
092701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Helas Brno, z.s.
(6229072) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu Q1A0607
FC Démoni Česká Lípa – Helas Brno s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve
prospěch družstva FC Démoni Česká Lípa, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
102701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Dynamo PCO
České Budějovice (3119592) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy
futsalu Q1A0613 FC Baník Chomutov – SK Dynamo PCO České Budějovice s návrhem na uložení disciplinárního
trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva FC Baník Chomutov bez uložení peněžité pokuty klubu § 65
odst. 5, DŘ SFČR

112701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Dynamo PCO
České Budějovice (3119592) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké
ligy futsalu R1A0613 FC Baník Chomutov – SK Dynamo PCO České Budějovice s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva FC Baník Chomutov bez uložení peněžité
pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
122701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Technika Praha
(1060042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 1. Futsal ligy žen U1Z0402
Technika Praha – FC Baník Ostrava s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch
družstva FC Baník Ostrava bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
132701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Technika Praha
(1060042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 1. Futsal ligy žen U1Z0403
Technika Praha – AC Gamaspol Jeseník s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve
prospěch družstva AC Gamaspol Jeseník bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
142701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub Technika Praha
(1060042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 1. Futsal ligy žen U1Z0405 SK
Interobal Plzeň – Technika Praha s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch
družstva SK Interobal Plzeň – Technika Praha bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
152701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Démoni Česká
Lípa, z.s. (5119142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu
Q1A0705 SK Slavia Praha – FC Démoni Česká Lípa 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
162701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Démoni Česká
Lípa, z.s. (5119142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu
Q1A0707 AC Sparta Praha 17 – FC Démoni Česká Lípa 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
172701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Démoni Česká
Lípa, z.s. (5119142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké ligy futsalu
R1A0705 SK Slavia Praha – FC Démoni Česká Lípa 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
182701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Démoni Česká
Lípa, z.s. (5119142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké ligy futsalu
R1A0707AC Sparta Praha 17 – FC Démoni Česká Lípa 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
192701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Interobal Plzeň,
z.s. (3239042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu Q1A0702
SK Interobal Plzeň – FK Chrudim s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch
družstva FK Chrudim, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
202701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Interobal Plzeň,
z.s. (3239042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu Q1A0703
SK Interobal Plzeň – Bohemians Praha 1905 futsal s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání
5-0 ve prospěch družstva Bohemians Praha 1905 futsal, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR

212701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Interobal Plzeň,
z.s. (3239042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké ligy futsalu
R1A0702 SK Interobal Plzeň – FK Chrudim s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve
prospěch družstva FK Chrudim, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
222701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Interobal Plzeň,
z.s. (3239042) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké ligy futsalu
R1A0703 SK Interobal Plzeň – Bohemians Praha 1905 futsal s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Bohemians Praha 1905 futsal, bez uložení peněžité pokuty klubu §
65 odst. 5, DŘ SFČR
232701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Dynamo PCO
České Budějovice (3119592) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké
ligy futsalu R1A0701 Dynamo PCO České Budějovice – Bohemians Praha 1905 futsal s návrhem na uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva Bohemians Praha 1905 futsal bez uložení
peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
242701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Dynamo PCO
České Budějovice (3119592) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké
ligy futsalu R1A0704 Dynamo PCO České Budějovice – FK Chrudim s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání 5-0 ve prospěch družstva FK Chrudim bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ
SFČR
252701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Rapid Ústí nad
Labem, z.s. (4270142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu
Q1A0709 FC Tango Hodonín – FC Rapid Ústí nad Labem s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace
utkání 5-0 ve prospěch družstva FC Tango Hodonín, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
262701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Rapid Ústí nad
Labem, z.s. (4270142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Juniorské ligy futsalu
Q1A0712 Helas Brno – FC Rapid Ústí nad Labem s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání
5-0 ve prospěch družstva Helas Brno, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
272701/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Rapid Ústí nad
Labem, z.s. (4270142) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání Dorostenecké ligy
futsalu R1A0712 Helas Brno – FC Rapid Ústí nad Labem s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace
utkání 5-0 ve prospěch družstva Helas Brno, bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
282701/2022 STK podle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, uděluje pořádkovou pokutu 3000,- Kč klubu AC Sparta
Praha futsal z.s. (5329032) z důvodu porušení povinností stanovených v čl. 7, odst. 2, RMS “Řádně vyplnění soupisky
v elektronické podobě na online google formuláři bylo nutné odeslat nejpozději do 5. 11. 2021 (1. Futsal liga žen),” vzhledem
tomu, že soupiska byla předložena ke schválení 13.1.2022 nedošlo k potvrzení řídícím orgánem. Potvrzeno v den
utkání. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc leden 2022
292701/2022 STK zahajuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem 1.FC
NEJZBACH Vysoké Mýto z.s. (5349012). z důvodu porušení ustanovení § 67 odst. 1, Soutěžního řádu SFČR,
“Družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený úřední začátek utkání” v utkání č. O2V1303 1.FC NEJZBACH
Vysoké Mýto – FC Tango Hodonín. STK vyzývá v souladu s § 88 odst. 2 Soutěžního řádu SFČR klub 1.FC
NEJZBACH Vysoké Mýto z.s. (5349012), aby se k dané věci vyjádřil ve lhůtě 5 dnů od doručení vyzvání.

302701/2022 STK zahajuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem 1.FC
NEJZBACH Vysoké Mýto z.s. (5349012). z důvodu porušení ustanovení článku č. 15 odst.15 RMS, “Záznam musí
být pořízen nepřerušovaně, včetně příchodů a odchodů hráčů, funkcionářů, rozhodčích utkání, ze stativu umístněného na
úrovni středové čáry a z nadhledu tak, aby byla vidět celá hrací plocha. V případě, že technické parametry haly
neumožňují zajistit pořízení záznamu z celé hrací plochy, musí domácí klub požádat písemně STK SFČR o výjimku” v utkání č.
O2V1303 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto – FC Tango Hodonín. STK vyzývá v souladu s § 88 odst. 2 Soutěžního
řádu SFČR klub 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto z.s. (5349012), aby se k dané věci vyjádřil ve lhůtě 5 dnů od
doručení vyzvání.
312701/2022 STK zahajuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem FK GMM
Jablonec nad Nisou (5139412). z důvodu porušení ustanovení článku č. 15 odst.15 RMS, z důvodu porušení ustanovení
§ 67 odst. 1, Soutěžního řádu SFČR, “Družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený úřední začátek utkání” v utkání
č. O2Z1005 Wizards DDM Praha – GMM Jablonec. STK vyzývá v souladu s § 88 odst. 2 Soutěžního řádu SFČR
klub FK GMM Jablonec nad Nisou (5139412), aby se k dané věci vyjádřil ve lhůtě 5 dnů od doručení vyzvání.
Zastavení řízení o uložení pořádkové pokuty:
322701/2022 STK zastavuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem SK Olympik
Mělník z.s. (2069012). z rozhdonutí 062001/2022 STK
332701/2022 STK zastavuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem TJ Spartak
Perštejn z.s. (4220032). z rozhodnutí 051301/2022 STK
Revokace rozhodnutí:
342701/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK
UP Olomouc z.s. (7120022) vzhledem dalšímu šetření STK a vyjádření členského klubu dospěla STK k uvedené
revokaci svého rozhodutí 102001/2022 STK ze dne 20.1.2022

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.
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