Rozhodnutí č. 108/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Zahajuje disciplinární řízení s klubem AC SPARTA Praha z důvodu výtržností mezi diváky
během zápasu s SK SLAVIA Praha konaného dne 12.1.2017.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahajuje řízení s klubem AC SPARTA Praha na základě zprávy delegáta
svazu, ze které vyplývá, že během zápasu 14. kola Chance futsal ligy došlo mezi diváky
k urážlivým a rasistickým slovním útokům.

V Praze, dne 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 109/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Ukládá klubu FC Baník Chomutov z důvodu výtržností mezi diváky během zápasu
mezi FC BANÍK Chomutov U-19 a SK INTEROBAL Plzeň U-19 konaného dne 14.1.2017.
Zastavuje závodní činnost Petru Minaříkovi (ID člena 92102002) počínaje dnem 6.2.2017 do
28.2.2017. Ve stejném období se Petru Minaříkovi zakazuje vykonávat jakoukoli funkci,
která by ho opravňovala ke vstupu na lavičku náhradníků.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení na základě zprávy delegáta o utkání hraném dne
14.1.2017 mezi FC BANÍK Chomutov U-19 a SK INTEROBAL Plzeň U-19. Během tohoto zápasu
vnikl na hrací plochu fanoušek FC BANÍKu Chomutov U-19, který verbálně urážel hráče Plzně.
Tento fanoušek byl identifikován jako Petr Minařík, člen klubu FC BANÍK Chomutov. Dle
sazebníku trestů, který je součástí disciplinárního řádu, se takové chování trestá uložením
důtky klubu, jehož člen se dopustil výtržnosti. Disciplinární komise je dále oprávněna zvážit
další vhodná opatření. DK SF ČR usoudila, že jako vhodné opatření se její zastavení závodní
činnosti (a zákaz výkonu jakékoli funkce, ve které by mohl být přítomen na lavičce
náhradníků) Petru Minaříkovi, hráči druholigového mužstva, který výtržnost spáchal, ačkoli
by měl jít příkladem mladším příslušníkům klubu.
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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 110/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu FC BANÍK Chomutov ve výši 1.500,00 Kč pro
závady v pořadatelském zajištění utkání a výtržnosti mezi diváky v utkání 15. kola 2. ligy
„Západ“.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem na základě zprávy delegáta z utkání 15. kola
2. ligy „Západ“ mezi FC BANÍK Chomutov a FC BETIS Kadaň (utkání č. 02Z1505), ze které
vyplývá, že během utkání pořádaného klubem FC BANÍK Chomutov došlo k výtržnostem mezi
fanoušky. Domácí fanoušci házeli konfety a užili pyrotechniku, za což se klubu, jehož
příslušníci se výtržností dopustili, ukládá v souladu se sazebníkem trestů pokuta. Při
stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto též k závadám v pořadatelském zajištění –
pořadatelská služba nebyla připravena na odklízení nečistot z hrací plochy a i z tohoto
důvodu došlo k tříminutovému přerušení hry poté, co byly na hrací plochu vhozeny konfety.
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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 111/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu GOLD COMBIX Ústí nad Labem U-17 ve výši
2.000,00 Kč z důvodu kontumační prohry v utkání 1. ligy U-17 mezi SK INTEROBAL Plzeň U-17
a GOLD COMBIX Ústí nad Labem U-17.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem na základě zprávy delegáta a zápisu o výše
uvedeném utkání, ze kterých vyplývá, že GOLD COMBIX nastoupili do utkání ve složení dva
hráči a brankář, neboť se na turnaj dostavili s malým počtem hráčů (celkem pěti), z nichž dva
měli ještě v dotčeném utkání zastavenu závodní činnost pro žluté karty. Hra byla přerušena
pro zranění hráče, který uvedl, že není schopen pokračovat ve hře. Utkání pak bylo ukončeno
pro malý počet hráčů. STK rozhodla o kontumaci utkání a DK SF ČR pak uložila dle sazebníku,
který je přílohou Rozpisu mistrovských soutěží pro soutěžní ročník 2016/2017, pokutu ve výši
2.000,00 Kč.

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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 112/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Jiřímu Novotnému (ID člena 88070767, SK SLAVIA Praha)
trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem na základě zápisu o utkání 16. kola Chance
futsal ligy mezi GARDENLINE Litoměřice a SK SLAVIA Praha (utkání č. O1A1601), ze kterého
vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta za kopnutí soupeře. Vzhledem k tomu,
že při zákroku nedošlo ke zranění faulovaného, Jiří Novotný nebyl v probíhající sezóně
doposud trestán, trest přijal, opustil bez protestů hrací plochu a odešel do kabiny, přistoupila
DK SF ČR k udělení trestu zastavení závodní činnosti na dvě utkání, přestože přestupek byl
úmyslný, stal se mimo souboj o míč a vyplynul z hráčovy frustrace. K tomu je nutné
podotknout, že potrestaný by si jako reprezentant měl být vědom, že podobné prohřešky
jsou zcela zbytečné a měl by být disciplinovanější, neboť podobné excesy mohou naprosto
zbytečně poškodit mužstvo. 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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 113/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Zastavuje se disciplinární řízení s klubem MADOS MT Hradec Králové zahájené z důvodu
závad v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem MADOS MT Hradec Králové dne 2.2.2017 na
základě zprávy delegáta svazu o utkání 16. kola Chance futsal ligy mezi MADOS MT Hradec
Králové a FK ERA-PACK Chrudim. Ze zprávy delegáta svazu vyplývá, že ve 33. minutě utkání
došlo k poruše spojení mezi stolkem časomíry a světelnou tabulí. Potřebné informace poté
poskytoval mužstvům hlasatel. Tato porucha a náhradní řešení nenarušily 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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 114/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu UTB Futsal team Zlín ve výši 400,00 Kč pro
závady v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem UTB Futsal team Zlín na základě zápisu
o utkání 14. kola 2. ligy Východ mezi UTB Futsal team Zlín a NASAN Brno Nový Lískovec
(utkání č. O2V1401) a zprávy delegáta, ze kterých vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o
10 minut později než začátek úřední. Ve zprávě delegáta je uvedeno dále, že pozdní začátek
byl způsoben tím, že se nedostavila zapsaná zdravotnice a pořádající klub tak musel zajistit
náhradní řešení. Toto se podařilo a povinnost pořadatele zajistit zdravotnický dohled, bez
kterého není možno zahájit utkání, byla splněna. Vzhledem k tomu, že se pořadateli
zdravotnickou službu podařilo zajistit, avšak došlo ke zdržení úředního začátku, ukládá se
klubu pokuta ve výši 400,00 Kč. Výše pokuty byla určena dle sazebníku analogicky dle pokuty
ukládané za porušení mužstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.
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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 115/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Michalu Mezníkovi (ID člena 94010138, Žabinští Vlci Brno)
trest zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Michalem Mezníkem dne 2.2.2017 na základě zápisu
o utkání 14. kola 2. ligy Východ mezi AC GAMASPOL Jeseník a Žabinští Vlci Brno (utkání č.
O2V1404) a zprávy delegáta, ze kterých vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta
za kopnutí soupeře mimo souboj o míč v nepřerušené hře, kterýmžto jednáním se Michal
Mezník provinil proti Pravidlům futsalu (pravidlo 12., část D). Za porušení pravidla 12, část D.
lze udělit trest v rozsahu od dvou soutěžních utkání do dvou měsíců. Dle zprávy delegáta
předcházelo tomuto prohřešku „vysvětlování“ s faulovaným Vladimírem Novákem. Tímto se
jeví prohřešek jako zákeřný a surový bezprostředně nesouvisející s hrou (tj. snahou získat
míč) a nebylo možno uložit trest na samé spodní hranici sazby, ačkoli hráč nebyl dosud
trestán. 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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 116/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Wizards DDM Praha 10 ve výši 500,00 Kč
pro závady v pořadatelském zajištění utkání 16. kola 2. ligy „Západ“.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem na základě zprávy delegáta z utkání 16. kola
2. ligy „Západ“ mezi Wizards DDM Praha 10 a SK OLYMPIK Mělník (utkání č. 02Z1505), ze
které vyplývá, že klub nesplnil povinnost uloženou mu Rozpisem mistrovských soutěží pro
soutěžní ročník 2016/2017 v článku 18 odst. 6 a nezajistil zařízení pro počítání
akumulovaných faulů. 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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 117/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Marku Maňasovi (ID člena 91071460, MALIBU Mladá
Boleslav) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Markem Maňasem dne 2.2.2017 na základě zápisu o
utkání 16. kola 2. ligy Západ mezi MALIBU Mladá Boleslav a FK Kladno (utkání č. O2Z1605) a
zprávy delegáta, ze kterých vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta za zmaření
brankové příležitosti, kterýmžto jednáním se Marek Maňas provinil proti Pravidlům futsalu
(pravidlo 12., část D). Za zmaření brankové příležitosti lze udělit trest v rozsahu od jednoho
do dvou soutěžních utkání. Hráč nebyl dosud trestán a zmařená branková příležitost by při
jejím proměnění pravděpodobně nijak neovlivnila výsledek zápasu (tým SK Kladno i bez
tohoto gólu zápas vyhrál), a proto disciplinární komise přistoupila k udělení trestu ve výši
jednoho soutěžního 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 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 118/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 2.2.2017 takto:
Zahajuje disciplinární řízení s kluby MADOS MT Hradec Králové a SK Slavia Praha z důvodu
výtržností mezi diváky během vzájemného zápasu konaného dne 16.12.2016.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahajuje řízení s kluby MADOS MT Hradec Králové a SK SLAVIA Praha
na základě zprávy delegáta svazu, ze které vyplývá, že během jejich vzájemného zápasu ve
12. kole Chance futsal ligy byl ze sportovní haly vykázán divák (údajný fanoušek SK SLAVIA
Praha) pro urážlivé výroky.

V Praze, dne 2.2.2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

