
Rozhodnutí č. 22/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 19.10.2016 takto:

Zastavuje se disciplinární řízení s kluby WIZARDS DDM PRAHA 10 a FK KLADNO vedené z 

důvodu výtržností mezi diváky.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými kluby dne 19.10.2016 na základě 

zprávy delegáta utkání 2. kola II. ligy „Západ“ mezi WIZARDS DDM PRAHA 10 a FK KLADNO. 

Dle zprávy byl na hrací plochu vhozen ze sektoru fanoušků hostujícího klubu v přerušené hře 

předmět (plastový kelímek), který nikoho nezranil. S ohledem na to, že nebylo shledáno, že 

by pořadatel utkání WIZARDS DDM PRAHA 10 zanedbal nějaké povinnosti stanovené 

v článku 20. a násl. soutěžního řádu (naopak na výzvu rozhodčího pořadatelská služba 

přispěla prostřednictvím hlasatele následně k zajištění pořádku), bylo zastaveno disciplinární 

řízení s ním vedené. Hostující klub poskytl pořádajícímu klubu součinnost při zajištění 

pořádku, neboť jmenovitě vedoucí Jiří Veselý a kapitán Josef Fujdiar vyzvali fanoušky, aby se 

uklidnili a upustili od dalšího vhazování předmětů na hrací plochu. Z tohoto důvodu bylo 

zastaveno i disciplinární řízení s FK Kladno.

V Praze, dne 19.10.2016 Mgr. Jana Dufková v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 23/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 19.10.2016 takto:

Zahajuje se disciplinární řízení s Lukášem Merklem (ID člena 91100335, 1. FC Nejzbach 

Vysoké Mýto) pro údajné nesportovní chování (xenofobní výrok) vůči soupeři.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila dne 19.10.2016 řízení s výše uvedeným hráčem na základě 

námitky kapitána uvedené v zápisu o utkání 5. kola Chance futsal ligy mezi kluby 1. FC 

Nejzbach Vysoké Mýto a FC BENAGO Zruč nad Sázavou (utkání č. O1A0504). Dále obdržela 

disciplinární komise vyjádření klubu FC BENAGO Zruč nad Sázavou podepsané sekretářem 

klubu JUDr. Pytlounem. V námitce je uvedeno, že Lukáš Merkl pronesl směrem k hráči 

Capetovi větu „Zkurvenej emigrante.“. Dle vyjádření klubu šlo o větu „Ty zkurvenej 

migrante.“.

     Ze zápisu o utkání však vyplývá, že ani jeden z rozhodčích tento výrok neslyšel. Ve zprávě

delegáta je uvedeno, že ani on tento incident nezaznamenal.

     Protože nesportovní chování tohoto typu je v rozporu mimo jiné se soutěžním řádem a 

Etickým kodexem, zahájila disciplinární komise řízení za účelem prošetření, zda se Lukáš 

Merkl takového chování skutečně dopustil. Poté, co bude tato sporná otázka vyřešena, 

přistoupí disciplinární komise případně k udělení trestu. V rámci zahájeného řízení jsou 

disciplinárně prošetřovaný, jeho mateřský klub i mateřský klub hráče, který měl být osočen,

povinni poskytnout disciplinární komisi potřebnou součinnost, k čemuž budou dle potřeby 

vyzváni. S ohledem na to, že v zápisu o utkání nebyl prostor pro vyjádření disciplinárně 

prošetřovaného, bude tento primárně vyslechnut (případně vyzván k podání písemného 

vysvětlení).

V Praze, dne 19.10.2016 Mgr. Jana Dufková v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 24/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 19.10.2016 takto:

Zahajuje se disciplinární řízení s Nikosem Tachtadžisem (ID člena 95120974, FC BENAGO 

Zruč nad Sázavou) pro tělesné napadení soupeře.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila dne 19.10.2016 řízení s výše uvedeným hráčem na 

základě zápisu o utkání 5. kola Chance futsal ligy mezi kluby 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto a FC 

BENAGO Zruč nad Sázavou (utkání č. O1A0504). Ze zápisu o utkání vyplývá, že disciplinárně 

prošetřovaný obdržel červenou kartu za podražení soupeře v přerušené hře (ke zranění 

nedošlo). Vzhledem k tomu, že je sporné, zda k napadení došlo na hrací ploše či mimo ni

(v námitce kapitána uvádí kapitán družstva FC BENAGO Zruč nad Sázavou, že napadený se 

pohyboval mimo hrací plochu, což z vyjádření rozhodčích a delegáta úplně jasně nevyplývá), 

nepřistoupila zatím disciplinární komise k udělení trestu a pouze zahájila řízení. Trest bude 

udělen poté, co členové disciplinární komise zhlédnou záznam utkání a zjistí, kde se 

přestupek odehrál.

V Praze, dne 19.10.2016 Mgr. Jana Dufková v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 25/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 19.10.2016 takto:

Zastavuje se disciplinární řízení s klubem FC DÉMONI Česká Lípa vedené z důvodu pozdního 

začátku zápasu pro závadu časomíry.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem FC DÉMONI Česká Lípa dne 19.10.2016 na 

základě zápisu o utkání 5. kola Chance futsal ligy mezi kluby FC DÉMONI Česká Lípa a SK 

INTEROBAL Plzeň (zápas č. O1A0506). Dle zápisu byl skutečný začátek zápasu o 7 minut 

později než začátek úřední. Z tohoto zápisu a ze zprávy delegáta svazu vyplývá, že začátek byl 

posunut, neboť byla porouchaná časomíra. Z těchto dokumentů bylo ale dále zjištěno, že 

pořadatel neporušil povinnost dle článku 20 odst. 2 soutěžního řádu zabezpečit připravenost 

hrací plochy a další náležitosti, neboť na odstranění poruchy usilovně pracoval a měl 

zajištěno i náhradní řešení. K posunutí začátku došlo na základě dohody pořadatele 

s delegátem svazu, který upřednostnil opravu časomíry oproti náhradnímu řešení v podobě 

záložního monitoru s časem. Disciplinární řízení bylo tedy zastaveno, neboť nebylo zjištěno, 

že by došlo k provinění klubu.

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 19.10.2016 Mgr. Jana Dufková v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 26/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 19.10.2016 takto:

Zastavuje se disciplinární řízení s klubem Nasan Brno Nový Lískovec vedené z důvodu

výtržností mezi diváky.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedeným klubem dne 19.10.2016 na základě 

zprávy delegáta svazu z utkání 2. kola II. ligy „Východ“ mezi kluby Nasan Brno Nový Lískovec 

a FC VSK VŠB TU Ostrava. Dle zprávy byl na hrací plochu vhozen na oslavu vstřeleného gólu

domácího klubu v přerušené hře předmět (prázdná plastová láhev). V řízení nebylo shledáno, 

že by Nasan Brno Nový Lískovec jako pořadatel utkání zanedbal nějaké povinnosti stanovené 

v článku 20. a násl. soutěžního řádu a pořadatelská služba prostřednictvím hlasatele vyzvala 

fanoušky k dodržování pořádku. Ze zprávy delegáta dále vyplývá, že tento incident byl 

ojedinělý, došlo k němu v přerušení a předmět nikoho nezranil, neboť byl vhozen na hrací 

plochu v místě, kde se žádný z účastníků nenacházel. Disciplinární řízení bylo tedy zastaveno, 

neboť nebylo zjištěno, že by došlo k provinění klubu.

V Praze, dne 19.10.2016 Mgr. Jana Dufková v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 27/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 19.10.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Molíkovi (ID člena 71030144) trest zákazu výkonu 

funkce na dvě soutěžní utkání. Trest je udělen s účinností od 24.10.2016.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Janem Molíkem, rozhodčím, dne 19.10.2016 na 

základě zprávy delegáta utkání 2. kola II. ligy „Východ“ mezi kluby SK AMOR LAZOR Vyškov a

Žabinští Vlci Brno, ze které vyplývá, že se Jan Molík jako hlavní rozhodčí dostavil pozdě 

k řízení utkání. Po příjezdu do haly rozhodčí zjistil, že nemůže předat klubům k vyplnění 

zápis, neboť připravený formulář zápisu o utkání zapomněl doma. Namísto toho, aby se 

rozhodčí snažil vyřešit situaci tak, aby nedošlo jeho vinou ke zpoždění utkání, odmítl 

nabízený prázdný formulář a trval na jeho vyplnění a vytištění. Členka pořadatelského sboru 

(zapisovatelka) tedy musela s rozhodčím zajistit vytištění zápisu u sebe doma, čímž došlo ke 

zpoždění o 11 minut oproti úřednímu začátku.

     Za pozdní dostavení se k řízení utkání nebo zaviněné opožděné zahájení utkání může být 

uložen trest v rozpětí od zákazu výkonu funkce na jedno až čtyři utkání a případně může být 

uložena pokuta. K uložení pokuty disciplinární komise nepřistoupila. Zákaz výkonu funkce na 

dvě utkání byl uložen s ohledem na to, že rozhodčí se pozdě dostavil k řízení utkání a ještě 

zapomněl formulář. Tyto prohřešky lze i pochopit (obzvlášť stal-li by se každý zvlášť), ovšem 

nelze přehlédnout, že rozhodčí neměl snahu eliminovat důsledky svých prohřešků tím, že by 

přijal prázdný zápis. Naopak tím, že trval na jeho vyplnění a vytištění, které bylo možné jen 

mimo halu, zavinil pozdní začátek utkání.

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 19.10.2016 Mgr. Jana Dufková v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


