Rozhodnutí č. 95/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 18.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu ve výši 2.500 Kč klubu ZLEJ SEN Liberec a pokutu
ve výši 3.000 Kč klubu AC Sparta Praha pro nesplnění povinnosti mít k dispozici na 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
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). Provedeným šetřením zjistila disciplinární komise (z výpovědi delegáta pana
Zbyňka Houšky), že při předzápasové kontrole byla zjištěna závada ve výstroji a dále bylo
zjištěno, že kluby uzavřely předzápasovou dohodu o výstroji. Tato dohoda byly potvrzena
před delegátem zástupcem klubu ZLEJ SEN Liberec (p. Poživil) i zástupci klubu AC Sparta
Praha (pp. Zgarba a Frič). Vzhledem k tomu, že propozice nepočítají s žádnou dohodou klubů,
kterou by tyto obcházely své povinnosti, potrestala disciplinární komise oba kluby. Propozice
Poháru FAČR futsalu FIFA 2016/2017 totiž stanoví v odst. 9.2., že dvě sady dresů mají mít
hosté. Ale v odst. 19.2 se hovoří o tom, že obě mužstva mají mít dvě sady. Ustanovení odst.
19.2 se týká celostátní části Poháru a je tak ustanovením speciálním ve vztahu k odst. 9.2,
který se týká základní části Poháru.
Pro toto provinění je v sazebníku stanovena výše pokuty pouze pro ligová utkání (v 1. lize
5.000 Kč a v 2. lize 2.500 Kč) a pro určení výše pokuty použila DK SF ČR toto ustanovení
sazebníku analogicky. S ohledem na to, že klub ZLEJ SEN Liberec je druholigovým celkem
udělila mu pokutu ve výši 2.500 Kč. Ze stejné výše vycházela DK SF ČR i u klubu AC Sparta
Praha, ačkoli je klubem prvoligovým, neboť za stejné provinění v jednom a totéž utkání nelze
trestat diametrálně odlišně pouze podle ligové příslušnosti. K mírnému navýšení pokuty
oproti klubu ZLEJ SEN Liberec tak došlo pouze kvůli tomu, že AC Sparta Praha nerespektovala
ujednání mezi kluby, což je v rozporu s dobrými mravy, zásadami, na kterých spočívá
soukromé právo (daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny), jakož i v rozporu se zásadou
fair-play.
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.

Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději od 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo oznámeno rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu
649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na
adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
V Praze, dne 18.1.2017

Mgr. Jana Dufková v.r.,
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 96/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 18.1.2017 takto:
Zahajuje se disciplinární řízení s Amarem Vagnerem Anibalem (ID člena 84071452,
GARDENLINE Litoměřice) pro zmaření dosažení branky.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Amarem Vagnerem Anibalem dne 18.1.2017 na
základě zápisu o utkání 14. kola Chance futsal ligy mezi GARDENLINE Litoměřice a SKP
TŘINECKÁ OCEL Třinec (utkání č. 01A1401), ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena
červená karta za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře hraním rukou. Na základě
zprávy delegáta svazu, ve které uvádí, že nedošlo k naplnění veškerých podmínek pro to, aby
byla situace posouzena jako zmaření zjevné brankové příležitosti hraním rukou (hráč hrál
tělem) a označil rozhodnutí rozhodčího jako nesprávné, 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 18.1.2017

Mgr. Jana Dufková v.r.,
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 97/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 18.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Vojtěchu Cupákovi (ID člena 94060876, RÁDIO KROKODÝL
HELAS Brno) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Vojtěchem Cupákem na základě zápisu o
utkání 14. kola Chance futsal ligy č. O1A1403 mezi FC BENAGO Zruč nad Sázavou a RÁDIO
KROKODÝL HELAS Brno, 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 18.1.2017

Mgr. Jana Dufková v.r.,
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 98/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 18.1.2017 takto:
Zahajuje se disciplinární řízení s klubem MADOS MT Hradec Králové vedené z důvodu závad
v pořadatelském zajištění utkání 14. Chance futsal ligy č. O1A1404 konaném 13.1.2017.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedeným klubem dne 18.1.2017 na základě
zprávy delegáta svazu o nefungování ozvučení. DK SF ČR se obrátí na delegáta svazu p.
Svědiroha se žádostí o doplnění dalších informací. Případně si vyžádá stanovisko klubu.

V Praze, dne 18.1.2017

Mgr. Jana Dufková v.r.,
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 99/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 18.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Andrewu Argentovi (ID člena 83042215, WIZARDS DDM
Praha 10) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Andrewem Argentem na základě zápisu o
utkání 14. kola 2. ligy Západ č. O2Z1401 mezi WIZARDS DDM Praha 10 a FC JERIGO 1994
Plzeň, 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 18.1.2017

Mgr. Jana Dufková v.r.,
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 100/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 18.1.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Štefanu Micákovi (ID člena 87050850, FC BANÍK
Chomutov) trest zastavení závodní činnosti do 18.12.2017. Po dobu trestu má Štefan Micák
zakázáno vykonávat i jakoukoli funkci, která by ho opravňovala ke vstupu na lavičku
v soutěžním utkání.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení se Štefanem Micákem dne 18.1.2017 na základě zápisu
o utkání 14. kola 2. ligy Západ č. O2Z1402 mezi FC BANÍK Chomutov a SK OLYMPIK Mělník, že
kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté kartě.
V takovém případě lze hráči udělit trest zastavení činnosti na jeden až dva zápasy. Štefanu
Micákovi se však rozhodnutí rozhodčího zdálo zřejmě nesprávné (ostatně již obě žluté karty
obdržel za kritiku rozhodčího). V okamžiku, kdy mu rozhodčí udělil červenou kartu, rozhodl
se Štefan Micák pravděpodobně, že je zapotřebí vysvětlit si situaci a nesprávnost rozhodnutí
s rozhodčím Laschem zblízka a vrazil do něj (hrudníkem na hrudník). Ke zranění rozhodčího
nedošlo a tento mohl pokračovat v řízení utkání. Nicméně poté, co spoluhráči Štefana
Micáka od rozhodčího vytlačili, tento se snažil neustále rozhodčího atakovat a následně mu
vyhrožoval, přičemž výhrůžka obsahovala vulgární výrazy.
Disciplinární komise tak projednávala vlastně několik disciplinárních provinění hráče, když
jako nejzávažnější shledala napadení rozhodčího, za které lze hráči udělit trest zastavení
činnosti na šest měsíců až dva roky. Jako k přitěžujícím okolnostem pak bylo přihlédnuto
k výhrůžce obsahující navíc vulgární výraz. Po zvážení všech okolností byl hráči udělen časový
trest na období do 18.12.2017, neboť trest jakkoli kratší by si hráč odpykal z velké části mimo
sezónu a trest by tak neměl dostatečný výchovný rozměr.
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 18.1.2017

Mgr. Jana Dufková v.r.,
předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

