
Rozhodnutí č. 12/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 5.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Davidu Fričovi (AC SPARTA PRAHA, id. člena 83021120) 

trest zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání. 

Po dobu trvání trestu není David Frič oprávněn vykonávat funkci trenéra či asistenta 

trenéra ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání 

se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Davidem Fričem, trenérem AC SPARTA PRAHA, dne 

4.10.2016 na základě zápisu o utkání 3. kola I. Chance futsal ligy mezi AC Sparta Praha a 

Radio Krokodýl Helas Brno (utkání č. O1A0405), ze kterého vyplývá, že trenér byl vykázán 

z lavičky pro opakovanou kritiku rozhodčího. S ohledem na skutečnost, že kritika 

neobsahovala hanlivé výroky, urážky, vulgarismy apod. přistoupila DK SF ČR k udělení trestu 

na dolní hranici sazby. Trest byl uložen jako nepodmíněný, neboť trenér byl opakovaně 

upozorněn rozhodčím na nesportovní chování a od tohoto přesto neupustil. 

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 5.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 13/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 5.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu MADOS MT Hradec Králové ve výši

800,00 Kč pro nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem Démoni Česká Lípa dne 5.10.2016 na základě 

zápisu o utkání 3. kola I. Chance futsal ligy mezi FC TANGO Hodonín A a MADOS MT Hradec 

Králové (utkání č. 01A0304), ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 15 minut 

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

pozdním příjezdem hostujícího klubu. Tyto skutečnosti jsou dle zápisu o utkání nesporné 

(zápis potvrdili svým podpisem oba kapitáni) a potvrzuje je i delegát svazu ve své zprávě. 

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

z tohoto důvodu mu byla udělena pokuta.

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 5.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 14/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 5.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Rádio Krododýl Helas Brno ve výši

1.200,00 Kč pro nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem Démoni Česká Lípa dne 5.10.2016 na základě 

zápisu o utkání 4. kola I. Chance futsal ligy mezi AC Sparta Praha a Rádio Krokodýl Helas Brno

(utkání č. 01A0405), ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 20 minut později 

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

příjezdem hostujícího klubu. Tyto skutečnosti jsou dle zápisu o utkání nesporné (zápis 

potvrdili svým podpisem oba kapitáni) a potvrzuje je i delegát svazu ve své zprávě. Hostující 

klub tímto porušil povinnost stanovenou v článku 33 Soutěžního řádu SF ČR a z tohoto 

důvodu mu byla udělena pokuta.

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 5.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 15/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 5.10.2016 takto:

Zastavuje se disciplinární řízení s klubem FC JERIGO 1994 Plzeň vedené z důvodu pozdního 

začátku zápasu pro závady na brankových sítích.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem FC JERIGO 1994 Plzeň dne 5.10.2016 na 

základě zápisu o utkání 2. kola  II. ligy „Západ“ mezi FC JERIGO 1994 Plzeň a GOLD COMBIX 

Ústí nad Labem. Dle zápisu byl skutečný začátek zápasu o 8 minut později než začátek 

úřední. Z tohoto zápisu a ze zprávy delegáta svazu vyplývá, že při kontrole připravenosti hrací 

plochy a dalších náležitostí, které je pořadatel povinen zabezpečit dle článku 20 odst. 2 

soutěžního řádu, byly brankové sítě v pořádku. K jejich poškození tedy došlo až v průběhu 

rozcvičení. Disciplinární komise tedy upustila od potrestání a řízení zastavuje. Nicméně lze 

doporučit FC JERIGO 1994 Plzeň, aby případně zajistila výměnu těchto sítí, pokud tyto již 

výměnu potřebují, tak, aby k jejich poškození nadále nedocházelo. Pokud by měla 

disciplinární komise řešit takto vzniklou situaci opakovaně, již by udělila klubu pokutu právě 

z důvodu porušení povinností pořadatele dle článku 20 soutěžního řádu.

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 5.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 16/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 6.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Antonu Brunovskému (ID člena 89092301, AC Sparta 

Praha) trest zákazu zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Antonem Brunovským, hráčem AC Sparta Praha, dne 

6.10.2016 na základě zápisu o utkání 3. kola I. Chance futsal ligy mezi SK Slavia Praha a AC 

Sparta Praha (utkání č. 01A0302), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená 

karta pro zmaření zjevné brankové příležitosti stažením útočícího hráče. S ohledem na 

skutečnost, že při zákroku nedošlo ke zranění faulovaného, Anton Brunovský trest přijal, 

opustil bez protestů hrací plochu a odešel do kabiny, přistoupila DK SF ČR k udělení trestu na 

dolní hranici sazby, přestože již předtím obdržel Anton Brunovský žlutou kartu za 

nesportovní chování. 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 6.10.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


