
Rozhodnutí č. 52/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1.12.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu GARDENLINE Litoměřice ve výši

100,00 Kč pro vadu v označení hráče v utkání 9. kola I. Chance futsal ligy mezi FC TANGO 

Hodonín A a GARDENLINE Litoměřice (utkání č. 01A901) konaném 18.11.2016.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem GARDENLINE Litoměřice na základě zprávy

delegáta svazu, ze které vyplynulo, že hráč Zapletal nastoupivší za hostující klub nebyl řádně 

označen. Z tohoto důvodu byla klubu uložena pokuta v souladu s bodem 7. sazebníku trestů, 

který je přílohou Rozpisu mistrovských soutěží. Tato pokuta bude stržena klubu z kauce.

     Vzhledem k tomu, že rozhodčí utkání v souvislosti s tímto prohřeškem nesplnil své 

povinnosti dle Rozpisu mistrovských soutěží, předává DK SF ČR tento jeho prohřešek 

k projednání Subkomisi rozhodčích.

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 1.12.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 53/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1.12.2016 takto:

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

nad Sázavou) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

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

Sázavou, na základě zápisu o utkání 10. kola Chance futsal ligy mezi GARDENLINE Litoměřice

a FC Benago Zruč nad Sázavou (utkání č. 01A1001), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči 

udělena červená karta za úmyslné hraní rukou. S ohledem na skutečnost, že Michal Kovács 

byl posledním bránícím hráčem a tímto způsobem zmařil soupeři zjevnou možnost 

dosáhnout branky (míč mířil při power-play do prázdné branky), provinil se proti Pravidlům 

futsalu (pravidlo 12., část D.). Trest byl uložen jako nepodmíněný a neobsahuje zákaz 

reprezentace a mezinárodních styků. Jeho výše byla stanovena též s ohledem na to, že již byl 

za obdobný přestupek Michal Kovács trestán.

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 1.12.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 54/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1.12.2016 takto:

Zahajuje se disciplinární řízení s Čeňkem Cenkem (ID člena 92090891, 1. FC TANGO 

Hodonín) pro provinění proti Pravidlům futsalu držením soupeře.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Čeňkem Cenkem dne 1.12.2016 na základě zápisu o 

utkání 10. kola Chance futsal ligy mezi FC TANGO Hodonín a 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto

(utkání č. 01A1006), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta za 

zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře držením soupeřícího hráče zezadu.  S ohledem 

na zprávu delegáta svazu, ve které uvádí, že nedošlo k naplnění veškerých podmínek pro to, 

aby byla situace posouzena jako zmaření zjevné brankové příležitosti, a označil rozhodnutí 

jako jasnou chybu rozhodčího, disciplinární komise prozatím pouze zahájila řízení s tím, že 

trest bude uložen poté, co rozhodnutí rozhodčího posoudí Subkomise rozhodčích.

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 1.12.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 55/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1.12.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu AC GAMASPOL Jeseník ve výši 400,00 Kč 

pro nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem AC GAMASPOL Jeseník na základě zápisu

o utkání 7. kola 2. ligy Východ mezi FC VSK VŠB TU Ostrava a AC GAMASPOL Jeseník (utkání č. 

O2V0705), 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 hráčů 

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 1.12.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 56/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1.12.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Pavlíkovi (ID člena 98031022, SK OLYMPIK Mělník) 

trest zastavení závodní činnosti na sedm soutěžních utkání a Martinu Peškovi (ID člena 

97031286, SK SLAVIA Praha) trest zastavení závodní činnosti na šest soutěžních utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s uvedenými hráči na základě zápisu o utkání soutěže 1. 

ligy – U19 mezi SK OLYMPIK Mělník a SK SLAVIA Praha (utkání č. Q1Z0103), ze kterého 

vyplývá, že oběma hráčům byla udělena červená karta za vzájemné tělesné napadení. 

Z doplňujícího sdělení rozhodčího Vladimíra Stádníka a delegáta svazu Ladislava Kudrny, 

které si DK SF ČR vyžádala, vyplynulo, že v přerušené hře (v okamžiku, kdy měl být prováděn 

rohový kop ve prospěch SK OLYMPIK Mělník) došlo v pokutovém území nejprve ke slovní 

výměně názorů a následně tělesnému napadení hráče Peška hráčem Pavlíkem. Utržená facka

vyvolala u napadeného Peška prudkou odezvu a tento pro změnu tělesně napadl hráče 

Pavlíka. Rozhodčí vyloučil oba hráče, kteří se v klidu odebrali do kabin. DK SF ČR posoudila 

tento incident jako vzájemné tělesné napadení udeřením, za které může být udělen trest 

zastavení závodní činnosti na tři utkání až čtyři měsíce. DK SF ČR udělila trest při spodní 

hranici, přičemž hráči, který se dopustil napadení jako první udělila trest mírně vyšší. Hráč 

Pavlík si však v době rozhodnutí DK SF ČR již částečně trest odpykal (nehrál jedno soutěžní 

utkání), zbývá mu tedy odpykat ještě rovněž šest zápasů. Lze doufat, že to bude pro hráče 

dostatečně dlouhá doba, aby pochopili, že vzájemné osobní spory nelze řešit násilím. Tresty 

byly uloženy jako nepodmíněné a neobsahují 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 1.12.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 57/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1.12.2016 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Dominiku Bílkovi (ID člena 99030839, AMOR Vyškov) trest 

zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Dominikem Bílkem na základě zápisu o utkání 1. kola 

soutěže 1. ligy – U19 mezi SKP Třinec a AMOR Vyškov (utkání č. 0110), ze kterého vyplývá, že 

byla tomuto hráči udělena červená karta za úmyslné hraní rukou. S ohledem na skutečnost, 

že Dominik Bílek hrál rukou těsně před pokutovým územím míč, který již směřoval do 

prázdné branky a tímto způsobem zmařil soupeři zjevnou možnost dosáhnout branky (která 

by byla způsobilá ovlivnit konečný těsný výsledek utkání), byl mu udělen trest ve výši dvou 

utkání. 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 1.12.2016 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


