Zápis z jednání č. 37-2403/2021-2022 STK SFČR ze dne 24. 3. 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:
Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty/nařízení STK/návrh DŘ/
(schválení/neschválení)
STK bere na vědomí finanční vyrovnání z rozhodnutí 031703/2022 STK
STK schvaluje odehraná utkání play-off k 23.3.2022
STK informuje přehled zastavení závodní činnosti https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/archivzprav/article/10?articleId=7858
012403/2022 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 O1A2204 AC Sparta Praha 17 - 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. 22, 23 a 91. STK upozorňuje členský klub
na ustanovení čl. 7 odst. 6, RMS SFČR. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, STK považuje 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 3000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc březen
2022
022403/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu AC
Sparta Praha futsal z.s. (5329032) v souvislosti s utkáním O1A2204 AC Sparta Praha 17 - 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 domácího družstva č. 6, 9 a 18. STK upozorňuje členský klub na ustanovení
čl. 7 odst. 6, RMS SFČR. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, STK považuje skutková zjištění pro uložení
pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu AC Sparta Praha futsal z.s. dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR,
pořádkovou pokutu 3000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční faktuře za měsíc březen 2022
032403/2022 STK podle § 6, Soutěžního řádu SFČR, zahájila řízení o uložení pořádkové pokuty vůči klubu SK
Dynamo PCO České Budějovice (3119592) v souvislosti s utkáním O1A2202 FTZS Liberec - SK Dynamo
PCO České Budějovice 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. 30,21 a 15. STK upozorňuje
členský klub na ustanovení čl. 7 odst. 6, RMS SFČR. Podle § 89, odst. 1, soutěžního řádu SFČR, STK považuje
skutková zjištění pro uložení pořádkové pokuty za dostatečná a ukládá klubu SK Dynamo PCO České Budějovice
dle § 6, odst. 3, písm. a), SŘ SFČR, pořádkovou pokutu 3000,- Kč. Pokuta bude klubu připsána v měsíční
faktuře za měsíc březen 2022
042403/2022 STK podle § 6, odst. 1, písm. d, SŘ SFČR navrhuje disciplinární komisi klub FC Baník Chomutov,
z.s. (4220022) k projednání spáchání disciplinárního přečinu porušení SŘ § 79 odst.1 písm. a) nepředložení
soupisky družstva v utkání O2Z2203 Wizards DDM Praha – Baník Chomutov s návrhem na uložení
disciplinárního trestu penežité pokuty klubu FC Baník Chomutov § 79 Disciplinárního řádu SFČR

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

