
Rozhodnutí č. 8/1617 
 

Rozhodnutí 
 

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.9.2016 takto: 

 

Disciplinární komise SF ČR ukládá klubu FC Tango Hodonín  

a) pokutu ve výši 400,00 Kč pro nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve 

stanovenou dobu, 

b) pokutu ve výši 5.000,00 Kč pro nesplnění povinnosti mít k dispozici na každé utkání 

dvě sady výrazně barevně odlišných dresů a stulpen. 

 

Odůvodnění: 

     Disciplinární komise zahájila dne 21.9.2016 řízení s klubem FC Tango Hodonín na základě 

zápisu o utkání 2. kola I. Chance futsal ligy mezi SK Interobal Plzeň a FC Tango Hodonín 

(utkání č. 01A0203), ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 10 minut později 

než začátek úřední. V zápisu je uvedeno dále, že pozdní začátek byl způsoben pozdním 

vyplněním zápisu ze strany hostujícího klubu, což potvrdil svým podpisem kapitán hostí. 

Hostující klub tímto porušil povinnost stanovenou v článku 33 Soutěžního řádu SF ČR. 

     Ze zápisu dále vyplývá, že domácí klub musel nastoupit v náhradních dresech, neboť 

hostující klub měl k dispozici pouze jednu sadu dresů, která nebyla dostatečně barevně 

odlišná od dresů, ve kterých měl domácí klub původně nastoupit. FC Tango Hodonín tak 

porušilo povinnost dle článku 7 odst. 4 rozpisu mistrovských soutěží pro sezonu 2016-2017. 

Poučení:  Disciplinárně prošetřovaný může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání  písemně 

do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle §§ 24 

a 25 Disciplinárního řádu. 

                 Uložené pokuty v celkové výši 5.400,00 Kč musí potrestaný uhradit nejpozději od 

15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 s uvedením 

variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF FAČR 

osobně nebo e-mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz. 

 

V Praze, dne 21.9.2016     Mgr. Jana Dufková, v.r. 

        předsedkyně DK SF ČR 

 

Za správnost: Mgr. Jana Dufková 

mailto:michal.chyba@fotbal.cz
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 Rozhodnutí č. 9/1617 

 

Rozhodnutí 
 

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.9.2016 takto: 

 

Zahajuje se disciplinární řízení s klubem GARDENLINE Litoměřice z důvodu porušení 

marketingových povinností klubu v utkání 1. kola I. Chance futsal ligy mezi GARDENLINE 

Litoměřice a FK ERA-PACK Chrudim (utkání č. 01A0201) konaném 16.9.2016. 

 

Odůvodnění: 

     Disciplinární komise zahajuje řízení s klubem GARDENLINE Litoměřice dne 21.9.2016 na 

základě zprávy delegáta svazu, ze které vyplývá, že pořádající klub nesplnil uložené 

marketingové povinnosti v plném rozsahu. 

 

V Praze, dne 21.9.2016     Mgr. Jana Dufková, v.r. 

        předsedkyně DK SF ČR 

 

 

Za správnost: Mgr. Jana Dufková 



Rozhodnutí č. 10/1617 
 

Rozhodnutí 
 

Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip 

rozhodla na svém zasedání konaném dne 21.9.2016 takto: 

Disciplinární komise SF ČR ukládá Michalu Kovácsovi (ID člena 90041316, FC Benago Zruč 

nad Sázavou) trest zákazu zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

 

Odůvodnění: 

     Disciplinární komise zahájila řízení s Michalem Kovácsem, hráčem FC Benago Zruč nad 

Sázavou, dne 21.9.2016 na základě zápisu o utkání 1. kola I. Chance futsal ligy mezi FC 

Benago Zruč nad Sázavou a SK Slavia Praha (utkání č. 01A0205), ze kterého vyplývá, že byla 

tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté kartě (nesportovní chování a úmyslným 

hraním rukou zmařená branková příležitost soupeře). Trest byl uložen jako nepodmíněný a 

neobsahuje zákaz reprezentace a mezinárodních styků. 

Poučení:  Disciplinárně prošetřovaný může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně 

do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k Odvolací komisi SF ČR postupem dle §§ 24 

a 25 Disciplinárního řádu. 

V Praze, dne 21.9.2016     Mgr. Jana Dufková, v.r. 

        předsedkyně DK SF ČR 

 

 

Za správnost: Mgr. Jana Dufková 

 

 


