
Rozhodnutí č. 77/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Lukášovi Rešetárovi (ID člena 84042044, FK ERA-PACK 

Chrudim) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Lukášem Rešetárem na základě zápisu o 

utkání 13. kola Chance futsal ligy č. O1A1301 mezi FK ERA-PACK Chrudim a GARDENLINE 

Litoměřice, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté 

kartě. 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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 78/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Rodrigu Tavernovi (ID 87081212, SK Slavia Praha) trest 

zákazu zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Rodrigem Tavernou, hráčem GARDENLINE Litoměřice,

na základě zápisu o utkání 13. kola Chance futsal ligy č. O1A1301 mezi FK ERA-PACK Chrudim 

a GARDENLINE Litoměřice, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta 

pro zmaření zjevné brankové příležitosti hraním rukou (zvětšením objemu těla rukou). Za 

toto provinění lze uložit trest v rozmezí jednoho až dvou zápasů. DK SF ČR po hlasování 

rozhodla o udělení trestu ve výši jednoho soutěžního utkání (ruka byla nastřelena). 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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 79/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Romanu Dědečkovi (ID člena 97031180, MADOS MT 

Hradec Králové) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Lukášem Rešetárem na základě zápisu o 

utkání 13. kola Chance futsal ligy č. O1A1304 mezi RÁDIO KROKODÝL HELAS Brno a MADOS 

MT Hradec Králové, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé 

žluté kartě. 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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 80/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Martinu Kaválkovi (ID člena 92041061, FK Kladno) trest 

zastavení závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání. 

Disciplinární komise SF ČR ukládá Josefu Fujdiarovi (ID člena 92011685, FK Kladno) trest 

zastavení závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání. 

Disciplinární komise SF ČR ukládá Jiřímu Veselému (ID člena 80031976, FK Kladno) trest 

zákazu výkonu funkce vedoucího mužstva na čtyři soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými, tj. hráčem Martinem Kaválkem, 

kapitánem mužstva Josefem Fujdiarem a vedoucím mužstva Jiřím Veselým, neboť ze zápisu o 

utkání 2. ligy Západ č. O2Z1301 bylo zjištěno, že v utkání nastoupil Martin Kaválek, ačkoli měl 

zastavenou závodní činnost, protože v předchozím utkání obdržel čtvrtou žlutou kartu. Dle 

sazebníku trestů lze za toto provinění (neoprávněný start hráče v soutěžním utkání) uložit 

trest zastavení závodní činnosti v minimální výši čtyř soutěžních utkání.

     Za neoprávněný start hráče byl dále uložen trest ve stejné výši i vedoucímu mužstva, který 

je dle čl. 54 odst. 1 Soutěžního řádu povinen vyplnit řádně zápis, a kapitánu mužstva, který je 

povinen podle Soutěžního řádu opravit nesprávné údaje v zápisu a který svým podpisem 

stvrdil správnost údajů v zápisu (v rozporu se skutečností). 

Poučení:  Disciplinárně prošetřovaní mohou 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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 81/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Kvapilovi (ID člena 89030475, MALIBU Mladá 

Boleslav) trest zastavení závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem MALIBU Mladá Boleslav Janem Kvapilem na 

základě zápisu o utkání 2. Ligy Západ č. O2Z1304 mezi FC BETIS Kadaň a MALIBU Mladá 

Boleslav, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta. Důvodem 

vyloučení bylo nesportovní chování vůči rozhodčímu spočívající v urážce, za což lze udělit 

trest zastavení závodní činnosti v rozmezí třech soutěžních utkání až šesti měsíců. Vzhledem 

k charakteru výroku a s ohledem na to, že Jan Kvapil byl v této sezóně již trestán, udělila DK 

SF ČR trest ve výši čtyřech soutěžních 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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 82/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Zastavuje se disciplinární řízení s klubem SK AMOR LAZOR Vyškov zahájené z důvodu závad 

v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem SK AMOR LAZOR Vyškov dne 12.1.2017 na 

základě zprávy delegáta svazu o utkání 11. kola 2. Ligy Východ mezi SK AMOR LAZOR Vyškov 

a FC TANGO Hodonín „B“. Ze zprávy delegáta svazu vyplývá, že v poločasové přestávce 

vypadl proud v celé hale, kteroužto závadu se ale podařilo během několika minut odstranit. 

Začátek druhého poločasu byl zpožděn, protože výbojky, kterými je hala osvětlena, nesvítily 

ihned po odstranění závady (musí vychladnout, aby mohly znovu svítit). Toto zpoždění 

nenarušilo nijak průběh utkání a zavinění pořádajícího klubu nebylo zjištěno, disciplinární 

komise tak upustila od potrestání a řízení zastavuje. 

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 83/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Lubomíru Kocourkovi (ID člena 84011415, NASAN Brno 

Nový Lískovec) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Lubomírem Kocourkem na základě zápisu o 

utkání 11. kola 2. Ligy Východ mezi NASAN Brno Nový Lískovec a AC GAMASPOL Jeseník, ze 

kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté kartě. 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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 84/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Zastavuje se disciplinární řízení s klubem NASAN Brno Nový Lískovec zahájené z důvodu

závad v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem NASAN Brno Nový Lískovec dne 12.1.2017 na 

základě zprávy delegáta svazu o utkání 11. kola 2. Ligy Východ mezi NASAN Brno Nový 

Lískovec a AC GAMASPOL Jeseník. Ze zprávy delegáta svazu vyplývá, že při předzápasové 

kontrole byla zjištěno, že na světelné tabuli nelze zobrazovat akumulované fauly. O každém 

započítávaném akumulovaném faulu tak informoval v průběhu prvního poločasu hlasatel. 

Před začátkem druhého poločasu byla závada odstraněna. Vzhledem k tomu, že závada 

nenarušila nijak průběh utkání a zavinění pořádajícího klubu nebylo zjištěno, disciplinární 

komise upustila od potrestání a řízení zastavuje. 

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 85/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

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

500,00 Kč pro závady v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem MT MADOS Hradec Králové dne 12.1.2017 na 

základě zprávy delegáta ze 4. kola juniorké ligy, ze které vyplývá, že v hale SH Třebeš, kde MT 

MADOS Hradec Králové pořádal turnaj 4. kola juniorské ligy byly potíže s časomírou. 

Vzhledem k tomu, že tato závada nijak výrazně nenarušila průběh turnaje a nebylo zjištěno 

zavinění klubu, za tuto závadu není klub trestán. Dále bylo ale ze zprávy delegáta zjištěno, že 

hlavní pořadatel porušil povinnosti uložené mu v Čl. 18 Rozpisu mistrovských soutěží futsalu 

FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017 (hlavní pořadatel je povinen se dostavit nejpozději do 30 

minut po ukončení utkání do kabiny delegáta, který jej seznámí s hodnocením 

pořadatelského zabezpečení utkání a podepíše se na 1. straně Zprávy DS. Po skončení utkání 

musí být hlavní pořadatel, popřípadě pověřený zástupce hlavního pořadatele, k dispozici 

delegátovi utkání a rozhodčím ještě 60 minut.). Za závady v pořadatelské službě může být 

udělena pokuta až do výše 5.000,00 Kč, nicméně DK SF ČR udělila pokutu řádově nižší. Tato 

pokuta bude stržena klubu z kauce.

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 86/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Františku Žáčkovi (ID člena 97011741, HELAS Brno) trest 

zákazu zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Františkem Žáčkem, hráčem HELASU Brno, na základě 

zápisu o utkání 1. Juniorské ligy U-19 č. Q1V0401 mezi ERA-PACK Chrudim a HELASEM Brno, 

ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta za zmaření zjevné brankové 

příležitosti soupeře stažením soupeřícího hráče, kterýmžto jednáním se provinil proti 

Pravidlům futsalu (pravidlo 12., část D). S ohledem na to byl uložen trest v souladu se 

sazebníkem trestů, který je součástí disciplinárního řádu a za zmaření brankové příležitosti 

lze udělit trest zastavení závodní činnosti na jedno až dvě utkání. Vzhledem k tomu, že šlo o 

zjevnou brankovou příležitost způsobilou ovlivnit výsledek, udělila komise trest ve výši dvou

zápasů.

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 87/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Jakubu Gombášovi (ID člena 00030055, SK OLYMPIK 

Mělník) trest zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Jakubem Gombášem na základě zápisu o utkání 4. 

kola juniorské ligy U-17 západ mezi AC SPARTA Praha a SK OLYMPIK Mělník (utkání č. 

R1Z0403), ze kterého vyplývá, že hráč Gombáš zmařil zjevnou brankovou příležitost, když 

podrazil soupeře, který postupoval sám na branku. Za toto provinění lze uložit trest zastavení 

činnosti ve výši jednoho až dvou soutěžních utkání. Vzhledem k vývoji zápasu, kdy příležitost, 

byla-li by proměněna v branku, byla způsobilá zcela změnit průběh utkání, udělila DK SF ČR 

trest ve výši dvou 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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 88/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Davidu Hanzlíčkovi (ID člena 94060997, SK SLAVIA Praha) 

trest zákazu výkonu funkce na čtyři soutěžní utkání. Po dobu trvání trestu není David 

Hanzlíček oprávněn vykonávat funkci asistenta trenéra ani jinou funkci, která by jej 

opravňovala ke vstupu na lavičku. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Davidem Hanzlíčkem, asistentem trenéra SK SLAVIA 

Praha, na základě zápisu o utkání 4. kola juniorské ligy U-17 západ mezi AC SPARTA Praha a 

SK SLAVIA Praha (utkání č. R1Z0405), ze kterého vyplývá, že David Hanzlíček se dopustil 

nesportovního chování vůči rozhodčímu, a to slovním výpadem obsahujícím urážky a 

vulgární výrazy, za což mu bylo možno udělit trest zastavení činnosti v trvání tří soutěžních 

utkání až šesti měsíců. Vzhledem k tomu, že David Hanzlíček nebyl doposud v této sezóně 

trestán, přistoupila DK SF ČR k trestu při spodní hranici sazby.

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 89/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Šimonovi (ID člena 70110469, SK SLAVIA Praha) trest 

zákazu výkonu funkce na čtyři soutěžní utkání. Po dobu trvání trestu není Jan Šimon

oprávněn vykonávat funkci maséra ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na 

lavičku. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Janem Šimonem, masérem SK SLAVIA Praha, na 

základě zápisu o utkání 4. kola juniorské ligy U-19 západ mezi SK SLAVIA Praha a SK OLYMPIK 

Mělník (utkání č. Q1Z0402), ze kterého vyplývá, že Jan Šimon byl vykázán v průběhu utkání, 

neboť se dopustil nesportovního chování vůči rozhodčímu, a to slovním výpadem 

obsahujícím urážky a vulgární výrazy, za což mu bylo možno udělit trest zastavení činnosti 

v trvání tří soutěžních utkání až šesti měsíců. Vzhledem k tomu, že Jan Šimon nebyl doposud 

v této sezóně trestán, přistoupila DK SF ČR k trestu při spodní hranici sazby.

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 90/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Babovákovi (ID člena 98021253, SK OLYMPIK Mělník) 

trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Janem Babovákem na základě zápisu o utkání 

4. kola juniorské ligy U-19 západ mezi SK SLAVIA Praha a SK OLYMPIK Mělník (utkání č. 

Q1Z0403), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté 

kartě. DK SF ČR uložila hráči trest na spodní hranici sazby, neboť nebyl doposud 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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 91/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Štěpánu Janíčkovi (ID člena 97051524, SK OLYMPIK 

Mělník) trest zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Štěpánem Janíčkem na základě zápisu o 

utkání 4. kola juniorské ligy U-19 západ mezi SK SLAVIA Praha a SK OLYMPIK Mělník (utkání č. 

Q1Z0403), ze kterého vyplývá, že Štěpán Janíček byl vyloučen, neboť se dopustil 

nesportovního chování vůči rozhodčímu, a to kritiky obsahující urážku. Vzhledem k tomu, že 

Štěpán Janíček nebyl doposud v této sezóně trestán, přistoupila DK SF ČR k nejnižšímu 

možnému trestu.

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 92/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Tomáši Prejsovi (ID člena 94061672, SK OLYMPIK Mělník) 

trest zákazu výkonu funkce na čtyři soutěžní utkání. 

Po dobu trvání trestu není Tomáš Prejsa oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva ani 

jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Tomášem Prejsou, vedoucím mužstva SK OLYMPIK 

Mělník, dne 12.1.2017 na základě zápisu o utkání 4. kola juniorské ligy U-19 západ mezi SK 

SLAVIA Praha a SK OLYMPIK Mělník (utkání č. Q1Z0403), ze kterého vyplývá, že se vedoucí 

mužstva po skončení utkání dopustil nesportovního chování vůči rozhodčímu, a to slovním 

výpadem obsahujícím urážky a vulgární výrazy, za což mu bylo možno udělit trest zastavení 

činnosti v trvání tří soutěžních utkání až šesti měsíců. Vzhledem k tomu, že Tomáš Prejsa 

nebyl doposud v této sezóně trestán, přistoupila DK SF ČR k trestu při spodní hranici sazby.

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 93/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Josefu Gabčovi (ID člena 93091431, SK OLYMPIK Mělník) 

trest zákazu výkonu funkce do 28.2.2017. 

Po dobu trvání trestu není Josef Gabčo oprávněn vykonávat funkci trenéra ani jinou funkci, 

která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. A není oprávněn nastoupit k utkání ani jako 

hráč.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Josefem Gabčem, vedoucím mužstva SK OLYMPIK 

Mělník, dne 12.1.2017 na základě zápisu o utkání 4. kola juniorské ligy U-19 západ mezi SK 

SLAVIA Praha a SK OLYMPIK Mělník (utkání č. Q1Z0403), ze kterého vyplývá, že vedoucí 

mužstva po skončení utkání slovně napadl rozhodčího slovy: „My se spolu potkáme. Já si na 

tebe počkám venku.“ Následně musel být odtržen od rozhodčího asistentem trenéra p. 

Pavlem Šubou. Vzhledem k tomu, že atak rozhodčího byl spojen s výhrůžkou, byl Josefu 

Gabčovi udělen časový trest.

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 94/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 12.1.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR odkládá Dominiku Rodingerovi (ID 87081212, SK Slavia Praha) 

zbytek trestu zákazu výkonu funkce (jedno soutěžní utkání) podmíněně se zkušební dobou 

3 měsíce. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s s Dominikem Rodingerem, asistentem trenéra SK 

Slavia Praha, dne 21.12.2016 na základě zápisu o utkání 12. kola Chance futsal ligy mezi 

MADOS MT Hradec Králové a SK Slavia Praha (utkání č. 01A1203) a udělila mu trest zákazu 

výkonu funkce na dvě soutěžní utkání. Po odpykání poloviny trestu požádal Dominik 

Rodinger a prominutí trestu či jeho podmíněném odložení. Prominutí trestu DK SF ČR 

zamítla, neboť trest byl uložen na samé spodní hranici trestní sazby. Hlasováním ale rozhodla 

DK SF ČR, že zbytek trestu bude Dominiku Rodingerovi podmíněně odložen s ohledem na to, 

že kritika rozhodčího, za kterou mu byl trest uložen, neobsahovala žádné urážky ani hanlivé 

výroky, a s ohledem na to, že Dominik Rodinger nebyl dosud trestán a za toto provinění lze 

uložit podmíněný trest.

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 12.1.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


