Zápis z jednání č. 29-0302/2021-2022 STK SFČR ze dne 3. 2. 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 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 STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
010302/2022 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:
O1A1705 FTZS Liberec – SK Slavia Praha
O2Z1902 MGC Teplice – MALIBU M.Boleslav
O2Z1503 Boca Juniors Krupka – FK Kladno
O2V1702 SKUP Olomouc – Tango Hodonín
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28.02. 20:00
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09.02. 20:00
20.02. 19:30

SH Dukla Liberec
SH Krupka
SH Krupka
SH UP Olomouc

020302/2022 STK schvalila odložení utkání O2Z1705 Spartak Perštejn – Jerigo 1994 Plzeň z důvodu nařízení
karantény u členského klubů ID3239342 proti šíření nemoci COVID-19 dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) 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
Plzeňského kraje (dále jen "KHSPL")
020302/2022 STK navrhuje disciplinární komisi delegovanou osobu Lafek David (87020149) v souvislosti
s utkáním O2Z1602 Jerigo 1994 Plzeň – Wizards DDM Praha 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
030302/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Slavia Praha
(1049062) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 1. Futsal ligy žen U1Z0502 SK
Slavia Praha – FC Tango Hodonín 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

040302/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Slavia Praha
(1049062) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 1. Futsal ligy žen U1Z0503 SK
Slavia Praha – Nástěnky Brno s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 5-0 ve prospěch
družstva Nástěnky Brno bez uložení peněžité pokuty klubu § 65 odst. 5, DŘ SFČR
050302/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub SK Slavia Praha
(1049062) k projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 1. Futsal ligy žen U1Z0505 AC
Sparta Praha 17 – SK Slavia Praha 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
060302/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu 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. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, považuje STK skutková zjištění
pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto z.s. (5349012) dle §
6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 500,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře
za měsíc únor 2022
Zastavení řízení o uložení pořádkové pokuty:
070302/2022 STK zastavuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem 1.FC
NEJZBACH Vysoké Mýto z.s. (5349012). z rozhdonutí 302701/2022 STK
080302/2022 STK zastavuje řízení o uložení pořádkové pokuty § 6, odst. 3, písm. a), SŘ s klubem FK GMM
Jablonec nad Nisou (5139412). z rozhdonutí 312701/2022 STK

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

