
Rozhodnutí č. 41/1617 

 
Rozhodnutí 

 

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 16.11.2016 takto: 

Disciplinární komise SF ČR ukládá Pavlu Stejskalovi (ID člena 79030749, SK INTEROBAL 

Plzeň) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.  

 

Odůvodnění: 

     Disciplinární komise zahájila řízení s Pavlem Stejskalem, hráčem SK INTEROBAL Plzeň, 

 na základě zápisu o utkání 8. kola I. Chance futsal ligy mezi BENAGO Zruč nad Sázavou 

a SK INTEROBAL Plzeň (utkání č. O1A0802), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena 

červená karta za podražení soupeře zezadu v souboji o míč, čímž se provinil proti Pravidlům 

futsalu (pravidla 12., části D.). S ohledem na skutečnost, že při zákroku nedošlo ke zranění 

faulovaného, provinění bylo spácháno ve snaze získat míč a Pavel Stejskal trest přijal a bez 

protestů odešel do kabiny, přistoupila DK SF ČR k udělení trestu na dolní hranici sazby. Trest 

byl uložen jako nepodmíněný.  

 

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 16.11.2016     Mgr. Jana Dufková, v.r. 

        předsedkyně DK SF ČR 

 

 

Za správnost: Mgr. Jana Dufková 



Rozhodnutí č. 42/1617 
 

Rozhodnutí 
 

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 16.11.2016 takto: 

Disciplinární komise SF ČR ukládá Jiřímu Šubrtovi (69070755, FC Démoni Česká Lípa) trest 

zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.  

 

Po dobu trvání trestu není Jiří Šubrt oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva 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 Jiřím Šubrtem dne 16.11.2016 na základě zápisu o 

utkání 8. kola I. Chance futsal ligy mezi AC Sparta Praha a FC Démoni Česká Lípa (utkání č. 

01A0803), ze kterého vyplývá, že Jiří Šubrt, v zápisu uvedený jako vedoucí mužstva, byl 

vykázán z lavičky pro kritiku rozhodčího obsahující hanlivý výraz. S ohledem na skutečnost, 

že kritika neobsahovala urážky, vulgarismy apod. a potrestaný po vykázání okamžitě odešel 

bez dalších nesportovních projevů do kabiny, přistoupila DK SF ČR k udělení trestu na dolní 

hranici sazby. Trest byl uložen jako nepodmíněný.  

 

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 16.11.2016     Mgr. Jana Dufková, v.r. 

        předsedkyně DK SF ČR 

 

 

Za správnost: Mgr. Jana Dufková 

  



Rozhodnutí č. 43/1617 
 

Rozhodnutí 
 

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 16.11.2016 takto: 

Disciplinární komise SF ČR ukládá Michalu Novému (89122015, FC Baník Chomutov) trest 

zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.  

 

Po dobu trvání trestu není Michal Nový oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva 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 Michalem Novým dne 16.11.2016 na základě zápisu o 

utkání 7. kola 2. Ligy „Západ“ mezi FK Kladno a FC Baník Chomutov (utkání č. 02Z0704), ze 

kterého vyplývá, že Michal Nový, v zápisu uvedený jako vedoucí mužstva, byl vykázán 

z lavičky pro kritiku rozhodčího obsahující hanlivý výraz. S ohledem na skutečnost, že kritika 

neobsahovala urážky, vulgarismy apod. a potrestaný po vykázání odešel disciplinovaně do 

kabiny, přistoupila DK SF ČR k udělení trestu na dolní hranici sazby. Trest byl uložen jako 

nepodmíněný.  

 

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 16.11.2016     Mgr. Jana Dufková, v.r. 

        předsedkyně DK SF ČR 

 

 

Za správnost: Mgr. Jana Dufková 

 

  



Rozhodnutí č. 44/1617 
 

Rozhodnutí 
 

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 16.11.2016 takto: 

 

Disciplinární komise SF ČR zahajuje disciplinární řízení s kluby ZLEJ SEN Liberec a AC Sparta 

Praha pro nesplnění povinnosti mít k dispozici na každé utkání dvě sady výrazně barevně 

odlišných dresů a stulpen. 

 

Odůvodnění: 

     Disciplinární komise zahájila dne 16.11.2016 řízení s kluby na základě zápisu o utkání 

čtvrtfinále Poháru FAČR mezi týmy ZLEJ SEN Liberec a AC Sparta Praha, ze kterého vyplývá, 

že AC Sparta Praha měla k dispozici pouze jednu sadu dresů, která nebyla dostatečně 

barevně odlišná od sady dresů, ve kterých nastoupil domácí klub (stejná barva štulpen). AC 

Sparta Praha tak porušila povinnost dle článku 7 odst. 4 rozpisu mistrovských soutěží pro 

sezonu 2016-2017, ale ze zprávy delegáta není zřejmé, proč nezměnil výstroj domácí klub a 

oba týmy hráli ve štulpnách stejné barvy. O udělení trestů a jejich výši komise rozhodne 

poté, co bude prošetřena celá situace. 

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 16.11.2016     Mgr. Jana Dufková, v.r. 

        předsedkyně DK SF ČR 

 

Za správnost: Mgr. Jana Dufková 

  



Rozhodnutí č. 45/1617 
 

Rozhodnutí 
 

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 16.11.2016 takto: 

 

Disciplinární komise SF ČR zastavuje 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 s Lukášem Merklem řízení dne 19.10.2016 (rozhodnutí č. 

23/1617). Během řízení komise prostudovala podklady (zápis o utkání, zprávu delegáta) a 

z nich zjistila, že xenofobní výrok „Zkurvenej emigrante.“ neslyšel žádný z rozhodčích ani 

delegát. Komise si vyžádala dále stanovisko Lukáše Merkla, který uvedl, že nepoužil hanlivé či 

urážlivé výroky vůči žádnému ze soupeřů. Disciplinární komise zhlédla též záznam utkání, ze 

kterého je sice vidět vzrušená debata mezi hráčem Merklem a hráčem Capetou, nicméně ze 

záznamu nelze jednoznačně prokázat, zda některý z nich pronesl hanlivá, urážlivá či vulgární 

slova. Komise se dále seznámila i s vyjádřením klubu FC BENAGO Zruč nad Sázavou zaslaným 

za klub jeho sekretářem JUDr. Pytlounem. Z tohoto vyjádření ovšem neplyne žádný důkaz, že 

k nesportovnímu chování, ze kterého klub Lukáše Merkla obvinil, skutečně došlo. Vzhledem 

k tomu, že se nesportovní chování prošetřovanému nepodařilo prokázat, řízení s ním bylo 

v souladu s článkem 18 DŘ zastaveno. 

 

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 16.11.2016     Mgr. Jana Dufková, v.r. 

        předsedkyně DK SF ČR 

 

Za správnost: Mgr. Jana Dufková 

 

 


