
Rozhodnutí č. 46/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 24.11.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Loupovi (63090373, Rádio Krokodýl Helas Brno) trest 

zákazu výkonu funkce na dvě soutěžní utkání. 

Po dobu trvání trestu není Jan Loup oprávněn vykonávat funkci 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 Janem Loupem dne 24.11.2016 na základě zápisu o 

utkání 9. kola Chance futsal ligy mezi 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto a Rádio Krokodýl Helas 

Brno (utkání č. O1A0902), ze kterého vyplývá, že Jan Loup, v zápisu uvedený jako asistent 

trenéra, byl vykázán z lavičky pro kritiku rozhodčího obsahující hanlivý výraz. DK SF ČR 

přistoupila 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 24.11.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 47/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 24.11.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Michalu Jenčovi (ID člena 93010700, SK Olympik Mělník) 

trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem na základě zápisu o utkání 5. kola 2. Ligy 

„Západ“ mezi SK Olympik Mělník a WIZARDS DDM PRAHA 10 (utkání č. O2Z0501), ze kterého 

vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zabránění dosažení branky, a to 

hraním rukou mimo pokutové území. Disciplinární komise záležitost projednala a uložila 

nejnižší možný trest s ohledem na Článek 19 odst. 4 Rozpisu mistrovských soutěží futsalu 

FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017. 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 24.11.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 48/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 24.11.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Danielu Hnízdilovi (ID člena 75020305, SK Olympik Mělník) 

trest zákazu výkonu funkce do 31.12.2016.

Po dobu trvání trestu není Daniel Hnízdil 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 Danielem Hnízdilem dne 24.11.2016 na základě 

zápisu o utkání 5. kola 2. Ligy „Západ“ mezi SK Olympik Mělník a WIZARDS DDM PRAHA 10 

(utkání č. O2Z0501), ze kterého vyplývá, že Daniel Hnízdil, v zápisu uvedený jako vedoucí

mužstva, byl vykázán z lavičky pro kritiku rozhodčích obsahující vulgární výraz a výhrůžku, 

která byla umocněna vstupem prošetřovaného na hrací plochu. S ohledem na tyto 

skutečnosti přistoupila DK SF ČR k udělení časového trestu. 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 24.11.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 49/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 24.11.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Marku Malákovi (ID člena 93111348, SK Olympik Mělník) 

trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem na základě zápisu o utkání 8. kola 2. Ligy 

„Západ“ mezi SK Olympik Mělník a HERD Hradiště (utkání č. O2Z0805), ze kterého vyplývá, že 

byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté kartě (zdržování hry a vstup na hrací 

plochu bez svolení rozhodčího). 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 24.11.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 50/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 24.11.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá David Šnebergr (ID člena 90010024, HERD Hradiště) trest 

zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem na základě zápisu o utkání 8. kola 2. ligy 

„Západ“ mezi SK Olympik Mělník a HERD Hradiště (utkání č. O2Z0805), ze kterého vyplývá, že 

byla tomuto hráči udělena červená karta za kopnutí ležícího brankáře do obličeje v souboji

o míč. Vzhledem k tomu, že prošetřovaný se přestupku nedopustil úmyslně a při zákroku 

nedošlo ke zranění faulovaného, David Šnebergr trest přijal, opustil bez protestů hrací 

plochu a odešel do kabiny, přistoupila DK SF ČR k udělení trestu za porušení Pravidel futsalu 

(pravidla 12., části D.) na dolní hranici sazby. 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 24.11.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 51/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 24.11.2016 takto:

Zahajuje se disciplinární řízení s klubem SK Slavia Praha vedené z důvodu výtržností diváků 

v semifinálovém utkání Chance futsal ligy č. PO10209 konaném 14.5.2016.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedeným klubem dne 14.5.2016 na základě 

zápisu o utkání a zprávy delegáta svazu. DK SF ČR zhlédne záznam utkání, vyžádá si od klubů 

potřebné informace a poté rozhodne. V souvislosti s tím se vyzývá klub SK Slavia Praha

k předložení záznamu z utkání.

V Praze, dne 24.11.2016 Mgr. Jana Dufková v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


