
Rozhodnutí č. 130/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Marku Maňasovi (ID člena 91071460, MALIBU Mladá 

Boleslav) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Disciplinární komise SF ČR ukládá Matějovi Vaňkovi (ID člena 93040166, MALIBU Mladá 

Boleslav) trest zastavení závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými hráči dne 22.2.2017 na základě 

zprávy delegáta a zápisu o utkání 18. kola 2. ligy – Západ mezi MALIBU Mladá Boleslav a FK 

BOCA Chotěboř (utkání č. O2Z1806), ze kterého vyplývá, že byly hráčům uděleny červené 

karty za nesportovní chování. Disciplinární komise se seznámila se zněním dodatečné 

námitky podané klubem, dále se záznamem utkání, vyžádala si stanovisko subkomise 

rozhodčích a doplnění vyjádření delegáta a následně rozhodla tak, že Marka Maňase 

potrestala za kritiku rozhodčího obsahující hanlivý výrok a Matěje Vaňka za urážku 

rozhodčího obsahující vulgární výrazy. 

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 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 131/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Václavu Kocovi (ID člena 90031804, SK INTEROBAL Plzeň) 

trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Václavem Kocem na základě zápisu o utkání 

19. kola Chance futsal ligy č. O1A1902 mezi SK INTEROBAL Plzeň 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. 

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 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 132/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Tomáši Štverákovi (ID člena 90032236, SK INTEROBAL 

Plzeň) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Tomášem Štverákem na základě zápisu o 

utkání 19. kola Chance futsal ligy č. O1A1902 mezi SK INTEROBAL Plzeň a FC BENAGO Zruč 

nad Sázavou, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření 

zjevné brankové příležitosti, a to podražením protihráče zezadu, čímž se snažil zabránit 

soupeři zvýšit náskok a zachránit tak pro svůj klub šanci na srovnání. Vzhledem k situaci, za 

které byl přestupek spáchán, přistoupila disciplinární komise k udělení trestu ve výši dvou 

soutěžních 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 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 133/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Šebkovi (ID člena 93120520, FC JERIGO 1994 Plzeň) 

trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Janem Šebkem na základě zápisu o utkání 19. 

kola II. ligy – Západ č. O2Z1904 mezi FK Kladno 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 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 134/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Zahajuje se disciplinární řízení s Andrejem Mykytjukem (ID člena 99081444, AMOR LAZOR 

Vyškov) a Tomášem Galiou (ID člena 83010845, AMOR LAZOR Vyškov) pro zmaření 

brankových příležitostí.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými hráči na základě zápisu o utkání 17. 

kola 2. ligy – Východ mezi kluby AMOR LAZOR Vyškov a ATRAPS – HOMBRES Brno (utkání č. 

O2V1705), ze kterého vyplývá, že byly hráčům uděleny červené karty pro zmaření 

brankových příležitostí. S ohledem na to, že klub AMOR LAZOR Vyškov uvedl do zápisu 

námitku proti popisu situace rozhodčím, komise učiní rozhodnutí poté, co se seznámí se 

záznamem z utkání.

V Praze, dne 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 135/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Pavlu Tichému (ID člena 83021090, AMOR LAZOR Vyškov) 

trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s Pavlem Tichým na základě zápisu o utkání 17. kola 2. 

ligy – Východ mezi kluby AMOR LAZOR Vyškov a ATRAPS – HOMBRES Brno (utkání č. 

O2V1705), ze kterého vyplývá, že hráči byla udělena červená karta pro zmaření brankové 

příležitosti. Vzhledem k tomu, že disciplinární komise má za prokázané, že prošetřovaný 

zabránil soupeři ve zvýšení brankového rozdílu tím, že ho stáhl rukama za ramena, udělila 

mu disciplinární komise trest ve výši dvou soutěžních 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 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 136/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu ve výši 5.000 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 1.3.2017 řízení s klubem základě na zprávy delegáta o
utkání 19. kola Chance futsal ligy mezi týmy FC Démoni Česká Lípa 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 a stulpen, ve kterých měl v úmyslu nastoupit 
domácí klub (stejná barva stulpen). Ze zprávy delegáta vyplývá, že při předzápasové kontrole 
byla zjištěna závada ve výstroji a že mužstvo domácích (tj. FC Démoni Česká Lípa) změnilo
část výstroje tak, aby stulpny obou mužstev nebyly zaměnitelné.

     Pro toto provinění je v sazebníku pokut, který je přílohou rozpisu mistrovských soutěží 
stanovena výše pokuty v 1. lize 5.000 Kč, pokud jde o první případ v soutěži. AC Sparta Praha 
byla již za takovýto přestupek trestána, nicméně šlo o jinou soutěž (celostátní část Poháru 
FAČR futsalu) a toto provinění bylo tedy první v soutěži.

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 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 je potrestaný povinen předložit na sekretariát KF FAČR 

osobně nebo e-mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.

V Praze, dne 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v.r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

mailto:michal.chyba@fotbal.cz
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Rozhodnutí č. 137/2016

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Zastavuje se disciplinární řízení s klubem 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto zahájené z důvodu

závad v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto na základě 

zprávy delegáta svazu o utkání 19. kola Chance futsal ligy mezi 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto a 

SK Slavia Praha. Ze zprávy delegáta svazu vyplývá, že v čase 39:49 byly fanoušky domácích 

vhozeny kelímky se zbytky nápojů směrem k hrací ploše. Vzhledem k tomu, že ani jeden 

z kelímků nespadl přímo na hrací plochu, incident se odehrál v přerušené hře a hlavní 

pořadatel zajistil odstranění znečištění a uklidnil fanoušky, upustila disciplinární komise od 

potrestání a zastavila řízení.

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 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v.r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 138/2016

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 1. 3. 2017 takto:

Zahajuje se disciplinární řízení s klubem FK GMM Jablonec zahájené z důvodu závad 

v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem FK GMM Jablonec na základě zprávy delegáta 

svazu o utkání 19. kola 2. ligy - Západ mezi FK GMM Jablonec a FC Baník Chomutov. Ze 

zprávy delegáta svazu vyplývá, že během zápasu spadla z ochozu láhev s nápojem, která se 

rozbila. Ze zprávy delegáta nevyplývá, že by byla přerušena hra. Disciplinární komise vyzve 

klub k vyjádření a poté rozhodne.

V Praze, dne 20. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v.r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


