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V Ústí nad Labem dne 30.4. 2015 

 
 

Řádné zasedání DK ÚKFS ze dne 30. 4. 2015 
Místo konání: sídlo ÚKFS v Ústí nad Labem 
Přítomni: Karel Bobek, Stanislav Zaspal, Ing. Rudolf Seidl, Jan Bičiště  
Omluveni : Zdeněk Vaňkát 
 

Informace pro kluby  
 
Vážení sportovní přátelé, vzhledem k tomu, že již několik z Vás se dotazovalo DK na možnost udělení peněžní pokuty místo trestu zastavení 
závodní činnosti při disciplinárním provinění hráče proto DK vydává toto stanovisko.  
 
V loňském ročníku DK již několikrát udělila trest peněžní pokutu místo zastavení závodní činnosti, toto lze však použít pouze u DŘ FAČR 
ČAŚT 2,  článek 11/1 (Nesportovní chování). Zejména však u provinění, kdy hráč (brankář) zmaří zjevnou brankovou příležitost 
zastavením hráče soupeře přestupkem proti pravidlům fotbalu ve vlastním pokutovém území. V tento moment dochází k tzv. „trojímu 
trestu“ - VYLOUČENÍ, POKUTOVÝ KOP A ZASTAVENÍ ZÁVODNÍ ČINNOSTI.  
 
DK zastává názor, jestliže byl  hráč (brankář) v utkání vyloučen a jeho družstvo hrálo s menším počtem hráčů a byl nařízen pokutový kop, 
který byl následně proměněn, nemusí již DK v disciplinárním řízení toto posuzovat a následně rozhodovat jako zastavení závodní činnosti a 
může využít trestu, peněžní pokuty. Jelikož se v některých případech jedná o post brankáře a  pro některé kluby je toto otázka pouze 
jednoho brankáře v klubu, není již důvod, proč by měl být potrestán klub i v následujícím utkání, kdy není v jeho silách nahradit vyloučeného 
brankáře. U postu hráče tento pohled již takový není, ale počet hráčů v některých klubech je také omezen. 
 

DK se tímto nezbavuje povinnosti udělit trest, ale pouze Vám dává možnost si vybrat a navrhnout zdali je pro 
Vás peněžní pokuta lepší variantou, než zastavení závodní činnosti.  
 
Proto, aby DK rozhodovala pro trest peněžní pokuty, však musí být splněno následující, že na nejbližší zasedání DK se osobně dostaví 
proviněný hráč (brankář) u mládeže zástupce klubu a předloží řádně vyplněný a  podepsaný návrh trestu (peněžitá pokuta), který je ke 
stažení na webu stránek ÚKFS. DK však upozorňuje, že tato pokuta je udělena hráči (brankáři), tudíž vymahatelnost bude především 
směřována vždy k potrestanému hráči a ne nikoliv ke klubu. Jestliže hráč neuhradí pokutu, bude mu zastavena závodní činnost  
dle DŘ FAČR ČÁST 4, článek 59 odst. 1. U mládeže bude nezaplacení pokuty vymáháno od klubu. 
 
výše pokuty:  dospělý 1 500,- KČ, dorost 1 000,-KČ, žáci 500,- KČ  
 
V případě jakéhokoliv dotazu můžete telefonicky kontaktovat na tel: 739 681 861 nebo 602 160 285 
 
 
Dospělí  
Krajský přebor:   
jméno příjmení   klub    výše trestu 
Michal Novotný   TJ Horní Jiřetín     3. SU od 27. 4. 2015   DŘF – článek 13/1b 
Kubeš Jiří   FK TATRAN Kadaň                  2. SU od 27. 4. 2015   DŘF – článek 12/2a 
 
poplatek za projednání v DK 150,-Kč 
............................................................................................................................................................................................................................... 
1. A třída sk. A:  
jméno příjmení   klub    výše trestu 
Marek Kovařík   FK Jílové                  6. SU od 26. 4. 2015   DŘF – článek 13/1b 
 
poplatek za projednání v DK 100,-KČ 
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............................................................................................................................................................................................................................... 
 
1. A třída sk. B:   
jméno příjmení   klub    výše trestu 
Dušan Mirga                 TJ VČSA Ervěnice  6. SU od 26.4.2015 a uložena pokuta 1000,- Kč DŘF - článek  11/3b  
Jiří Bašek                                             TJ VČSA Ervěnice   6. SU od 26.4.2015   DŘF – článek 11/3b 
Skrčený David   FK Duchcov   3. SU od 26.4.2015   DŘF – článek 13/1b 
 
poplatek za projednání v DK 100,-KČ 

............................................................................................................................................................................................................................... 
1. B třída sk. A:      
jméno příjmení   klub    výše trestu 
poplatek za projednání v DK 100,-KČ 

............................................................................................................................................................................................................................... 
1. B třída sk. B:  
jméno příjmení   klub    výše trestu 
poplatek za projednání v DK 100,-KČ 

............................................................................................................................................................................................................................... 
1. B třída sk. C:      
jméno příjmení   klub    výše trestu 
poplatek za projednání v DK 100,-KČ 

............................................................................................................................................................................................................................... 
Mládež: 
jméno příjmení   klub    výše trestu 
František Černý      Mostecký fotbalový klub  1.SU od 26.4.2015    DŘF – článek 19/1 
Frederik Fako   TJ Krupka   1.SU od 26.4.2015    DŘF – článek 19/1 
 
poplatek za projednání v DK 50,-KČ 

............................................................................................................................................................................................................................... 
Ostatní: 
 
rozhodčí:  
 
Rozhodčí uvádí jako variabilní symbol při placení pokuty své ID. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 
Předvolání na jednání DK ÚKFS:  
............................................................................................................................................................................................................................... 
 
Výzva k zaplacení udělené pokuty nebo zastavení závodní činnosti a zákaz výkonu funkce: 
(nezaplacení uložené peněžité pokuty) 
 
Funkcionáři: 
 
Jiří Zdvořák- vedoucí (AS Lovosice) dle DŘF č.11/3B zákaz výkonu ve všech funkcích družstva, dále hl. pořadatele a člena pořadatelského 
sboru na 1.měsíc od 2.4.2015 dále uložena peněžitá pokuta ve výši 1 500,- KČ – 2. Výzva 
 
Ladislav Michalec – as. trenéra (FK Jiskra Modrá) dle DŘF čl. 59/1 zákaz výkonu všech funkcí družstva, dále hl. pořadatele a člena 
pořadatelského sboru do doby uhrazení pokuty uložené ze dne 4.12. 2014 – výzva k zaplacení pokuty do 14.5.2015 jinak DK bude 
postupovat dle DŘF čl. 59/2 (odebrání soutěžních bodů)  
Upozornění že nejde o dvojí trest p. Michalce  
Ladislav Michalec - as. trenéra (FK Jiskra Modrá) dle DŘF č.11/3A zákaz výkonu ve všech funkcích družstva, dále hl. pořadatele a člena 
pořadatelského sboru na 4.SU od 4.12.2014 dále uložena peněžitá pokuta ve výši 5 000,- KČ Při uvádění trestu u p. Michalce došlo k 
administrativní chybě v uvedení článku. Nejde nikoliv o změnu trestu, pouze došlo, ze strany p. Vaňkáta k chybně zapsaném ustanovení.    
 

http://www.ukfs.cz/
http://www.fotbal.cz/


Ústecký krajský fotbalový svaz 

Telefon: 739 681 861 

E-mail: ukfs@ukfs.cz 

Fotbalová asociace České republiky 
Ústecký krajský fotbalový svaz- Disciplinární komise 

Vaníčkova 11, Ústí nad Labem, 400 01 
IČO: 70942234 

Č. účtu: 19-341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.  
Tel.: 603 173 173 

E-mail: dk@ukfs.cz 
Web: www.ukfs.cz , www.fotbal.cz 

20.5. 2015  

František Klimek - vedoucí (1. FC Dubí) DŘF čl. 59/1 zákaz výkonu ve všech funkcích družstva, dále hl. pořadatele a člena pořadatelského 
sboru do doby uhrazení pokuty uložené ze dne 6.11.2014 -   výzva k zaplacení pokuty do 14.5.2015 jinak DK bude postupovat dle DŘF 
čl. 59/2 (odebrání soutěžních bodů)  
 
hráč:   
 
V případě, jestliže nedojde k úhradě, bude DK ÚKFS postupovat dle DŘ FAČR ČÁST 4, článek 59 odst. 1 (Zastavení závodní činnosti) 
 
podmínečné odložení zbytku trestu: 
 
Aleš Čermák (FK Jílové)    žádosti vyhověno podmínka se zkušební dobou 6. měsíců od 30. 4. 2015 2.SU  
Jan Folprecht (FK Děčín)   žádosti vyhověno podmínka se zkušební dobou 6. měsíců od 30. 4. 2015 2.SU 
Jiří Kubeš ( FK Tatran Kadaň)  žádosti nevyhověno, nesplňuje náležitosti 
Pavel Kordule ( TJ Baník Modlany)                    žádosti vyhověno podmínka se zkušební dobou 6. měsíce od 30. 4. 2015 2.SU 
 
  
poplatek za projednání v DK 100,-KČ 

............................................................................................................................................................................................................................... 
Projednán e-mail Marka Říhy ohledně vyloučení v zápase Spořice – Louny z 18. 4. 2015 – projednáno v DK s tím, že pan Karel Bobek 
odešle výsledek projednání e-mailem. 
 
Poplatek za disciplinární řízení se strhává klubům ze soutěžní zálohy. 
 
Proti rozhodnutí DK se mohou potrestaní odvolat do 7 dnů, po uveřejnění rozhodnutí se vkladem 3.000,- Kč dle  DŘ FAČR ČÁST 4, 
článek 61 odst. 1 a 5, k příslušnému odvolacímu orgánu. Poplatek se dle RS musí uhradit složenkou a útržek složenky přiložit k 
odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek. 
 
Kopii dokladu o úhradě zašle klub na emailové adresy: dk@ukfs.cz ; ukfs@ukfs.cz  
Pokutu je možno uhradit též přímo do pokladny Ústeckého KFS (Ústí nad Labem, Vaníčkova 11). 
Kluby mají za povinnost sledovat oficiální webové stránky ÚKFS – rubrika DK. 
 
Příští schůze DK se bude konat 7. 5. 2015 
 
Karel Bobek  v. r. – člen DK ÚKFS 
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