
Rozhodnutí č. 120/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 9. 2. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Romanu Jelínkovi (ID člena 86020455, MADOS MT Hradec 

Králové) trest zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Romanem Jelínkem na základě zápisu o 

utkání 17. kola Chance futsal ligy mezi FC DÉMONI Česká Lípa a MADOS MT Hradec Králové

(utkání č. O1A1702), ze kterého vyplývá, že Roman Jelínek byl vyloučen, neboť se dopustil 

nesportovního chování vůči rozhodčímu, a to urážky. Vzhledem k tomu, že Roman Jelínek 

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 9. 2. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 121/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 9. 2. 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 17. kola Chance futsal ligy č. O1A1703 mezi FK ERA-PACK Chrudim a FC BENAGO Zruč 

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

kartě. Trest byl uložen jako nepodmíněný. Disciplinární komise přistoupila k uložení trestu na 

spodní hranici, ačkoli byl hráč již v tomto ročníku vyloučen po druhé žluté kartě. S ohledem 

na to, že sazebník umožňuje uložit za vyloučení po dvou napomenutích max. dva zápasy, 

nechala si disciplinární komise prostor pro potrestání případného dalšího stejného 

prohřešku.

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 9. 2. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 122/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 9. 2. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Michalu Novému (89122015, FC Baník Chomutov) trest 

zákazu výkonu funkce na tři soutěžní utkání. 

Po dobu trvání trestu není Michal Nový 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 Michalem Novým dne 9. 2. 2017 na základě zápisu o 

utkání 17. kola 2. Ligy „Západ“ mezi HERD Hradiště a FC Baník Chomutov (utkání č. 02Z1704), 

ze kterého vyplývá, že Michal Nový, v zápisu uvedený jako vedoucí mužstva, byl vykázán 

z lavičky pro zesměšňování rozhodčího výrokem „Hele ty malej, nebyl to náhodou ofsajd?!“ a 

to po opakovaném napomínání (tj. došlo navíc k neuposlechnutí pokynu rozhodčího). Toto 

nesportovní chování neobsahovalo žádné vulgární výrazy apod., lze uložit trest zákazu 

výkonu funkce na dvě až šest utkání. Michal Nový byl v tomto soutěžním ročníku již za 

obdobné jednání trestán, navíc se po vykázání z lavičky neodebral do kabiny, jak mu ukládají 

předpisy, a po upozornění delegátem, že by se měl do kabiny odebrat, pronesl nevhodné 

výroky i vůči němu. S ohledem na tyto přitěžující okolnosti, přistoupila DK SF ČR k trestu ve 

výši třech zápasů. 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 9. 2. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 123/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 9. 2. 2017 takto:

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

trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Janem Pavlíkem na základě zprávy delegáta a 

zápisu o utkání finále soutěže 1. ligy – U19 mezi FK ERA-PACK Chrudim a SK OLYMPIK Mělník, 

ze kterých vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta po druhé žluté kartě. Trest 

byl uložen jako nepodmíněný, za kteréžto chování lze udělit trest zastavení závodní činnosti 

na jedno až dvě soutěžní 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 9. 2. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 124/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 9. 2. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Žabinští Vlci Brno ve výši 800,00 Kč pro 

závady v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem Žabinští Vlci Brno dne 9. 2. 2017 na základě 

zprávy delegáta z utkání 15. kola 2. ligy „Východ“ mezi kluby Žabinští Vlci Brno a FC Baník 

Ostrava (utkání č. 02V1503), ze které vyplývá, že klub jako pořadatel nezajistil ozvučení haly, 

čímž nesplnil povinnost dle článku 20 odst. 6 Soutěžního řádu a článku 18 odst. 8 Rozpisu 

mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017. Za závady v pořadatelské 

službě může být udělena pokuta až do výše 5.000,00 Kč, nicméně DK SF ČR udělila pokutu 

nižší, neboť závada v pořadatelském zajištění nijak neohrozila bezpečnost účastníků. Na 

druhou stranu závada na ozvučení haly nebyla pouze momentální a klub si měl zajistit 

náhradní řešení. 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 9. 2. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 125/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 9. 2. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR promíjí zbytek trestu zastavení činnosti Danielu Klečkovi (ID 

člena 90101068, FC JERIGO 1994 Plzeň).

Odůvodnění:

     Disciplinární komise uložila rozhodnutím č. 102/1617 ze dne 25. 1. 2017 Danielu Klečkovi 

trest zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání v souvislosti s udělením červené karty  

za surovou hru. Po odpykání více jak poloviny trestu požádal Daniel Klečka o prominutí 

zbytku trestu. Hráč sice své podání nazval odvoláním, ale obsahem šlo právě o žádost o 

prominutí zbytku trestu. Žádost tedy projednala DK SF ČR, přičemž se seznámila s popisem 

skutku tak, jak jej uvedl potrestaný, porovnala jej se záznamem utkání a zápisem o utkání a 

zjistila, že situace, která předcházela vyloučení Daniela Klečky, nebyla v zápisu popsána 

správně. Po důkladném zvážení všech faktů přistoupila k odpuštění zbytku trestu.

V Praze, dne 9. 2. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 126/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 9. 2. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu ve výši 5.000,00 Kč klubu FC BENAGO Zruč nad 

Sázavou z důvodu pozdní úhrady zálohy na rozhodčí a delegáty.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise SF ČR zahájila disciplinární řízení s výše uvedeným klubem dne 9. 2. 

2017 na základě podnětu KF FAČR pro nesplnění jedné ze základních povinností klubu, a to

pro pozdní úhradu zálohy na rozhodčí a delegáty. Pokuta byla udělena ve výši dle přílohy 6b 

Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017. 

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 9. 2. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

mailto:michal.chyba@fotbal.cz
mailto:prusa@fotbal.cz


Rozhodnutí č. 119/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 9.2.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu pro závady v dodání videozáznamu a fotografií

ze zápasů Chance futsal ligy klubu

a) SKP Třinecká ocel Třinec ve výši 500,00 Kč pro nedodání fotografií z utkání 13. kola; 

b) 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto ve výši 1.000,00 Kč pro pozdní dodání videozáznamu 

z utkání 7. kola;

c) FC Benago Zruč nad Sázavou ve výši 500,00 Kč pro dodání nekvalitních fotografií 

z utkání 13. kola; 

d) Rádio Krokodýl Helas Brno ve výši 1.500,00 Kč pro nedodání fotografií z utkání 13. a 

17. kola;

e) FC Tango Hodonín ve výši 750,00 Kč pro pozdní zaslání fotografií z utkání 13. kola a

nedodání fotografií z utkání 15. kola;

f) Gardenline Litoměřice ve výši 250,00 Kč pro pozdní zaslání fotografií z utkání 13. 

kola;

g) FC Démoni Česká Lípa ve výši 4.500,00 Kč pro pozdní dodání videozáznamu z utkání 

7. kola, 11. kola a 15. kola;

h) SK Interobal Plzeň ve výši 750,00 Kč pro pozdní dodání videozáznamu a fotografií 

z utkání 17. kola.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými kluby na základě sdělení PR oddělení 

Svazu futsalu ČR, z nichž vyplývá, že výše uvedené kluby porušili povinnost uloženou jim 

Rozpisem mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017 (článek 15. odst. 

13) tím, že dodali pozdě videozáznam z mistrovského utkání či jej nedodali vůbec. Pokuty 

byly uděleny v souladu s body 9. a 10. sazebníku pokut, který je přílohou č. 19 rozpisu 

mistrovských soutěží.

     Povinnost pořídit fotografie byla stanovena rozhodnutím AFULK. S ohledem na to, že tato

povinnost vznikla až v průběhu soutěže, není na její porušení pamatováno sankcí ve výše 

zmíněném sazebníku pokut. Disciplinární komise přistoupila k udělení pokut ve víceméně 

symbolické výši., přičemž opět zohlednila opakované porušení povinnosti.



-2-

     Disciplinární komise upustila výjimečně od potrestání klubu Rádio Krokodýl Helas Brno za 

nedodání videozáznamu a fotografií z utkání 13. kola Chance futsal ligy, neboť porušení 

povinnosti bylo způsobeno úplným zničením kamery, které nebylo zaviněno klubem, bylo 

nahlášeno delegátovi a toto je zaznamenáno ve zprávě delegáta.

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.

Pokuty nižší než 1500,00 Kč budou klubům strženy z kauce po skončení soutěže.

Uložené pokuty ve výši 1.500 Kč a vyšší musí potrestaný uhradit nejpozději do 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 9.2.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

mailto:michal.chyba@fotbal.cz
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