
Rozhodnutí č. 139/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 8. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Andreji Mykytjukovi (ID člena 99081444, AMOR LAZOR 

Vyškov) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Disciplinární komise SF ČR ukládá Tomášovi Galiovi (ID člena 83010845, AMOR LAZOR 

Vyškov) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými hráči dne 1. 3. 2017 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. Disciplinární komise se seznámila se zněním 

dodatečné námitky podané klubem, dále se záznamem utkání a následně rozhodla tak, že 

Andreje Mykytjuka  potrestala zastavením závodní činnosti na dvě utkání (v době udělení 

trestu již hráč jeden zápas odpykal), neboť po zhlédnutí záznamu neshledala důvod 

považovat rozhodnutí rozhodčího za nesprávné. Tomáš Galia sice dle záznamu používal ruce 

jako obranu těla, nicméně v okamžiku, kdy se k němu blížil míč, jimi udělal aktivní pohyb 

proti míči. I jemu tak disciplinární komise uložila dvouzápasový trest (v době udělení trestu 

již hráč jeden zápas odpykal). Tresty byly uloženy jako nepodmíněné. 

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 22. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 140/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 8. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Pavlu Krausovi (ID člena 81111077, FK GMM Jablonec) 

trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Pavlem Krausem na základě zápisu o utkání 

20. kola 2. ligy – Západ č. O2Z2004 mezi FC JERIGO 1994 Plzeň a FK GMM Jablonec,

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

příležitosti, a to podražením protihráče zezadu. Disciplinární komise rozhodla o udělení 

trestu ve výši dvou soutěžních utkání. 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 22. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 141/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 8. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Alexandru Urbanszkemu (ID člena 92030924, GOLD 

COMBIX Ústí nad Labem) trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Alexandrem Urbanszkym na základě zápisu

o utkání 20. kola 2. ligy – Západ č. O2Z2006 mezi GOLD COMBIX Ústí nad Labem a MALIBU 

Mladá Boleslav, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro surovou 

hru, a to podražení protihráče zezadu bez snahy či možnosti hrát míč. Disciplinární komise 

rozhodla o udělení trestu ve výši dvou soutěžních utkání. 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 22. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 142/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 8. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Pavlu Krajčovi (ID člena 93021618, UTB Futsal team Zlín) 

trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Pavlem Krajčou na základě zápisu o utkání 

18. kola 2. ligy – Východ č. O2V1801 mezi UTB Futsal team Zlín a SK AMOR LAZOR Vyškov, 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 22. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v. r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 143/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 8. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Petru Starému (ID člena 87041690, Žabinští Vlci Brno) 

trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Petrem Starým na základě zápisu

o utkání 18. kola 2. ligy – Východ č. O2V1802 mezi FC ATRAPS – HOMBRES Brno a Žabinští 

Vlci Brno, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření zjevné 

brankové příležitosti, a to držením protihráče. Disciplinární komise rozhodla o udělení trestu 

ve výši dvou soutěžních utkání. 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 22. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v.r., 

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 144/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 8. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Bohumíru Doubravskému (ID člena 93051160, FC TANGO 

Hodonín) trest zastavení závodní činnosti na šest soutěžních utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s  hráčem Bohumírem Doubravským na základě zápisu

o utkání 18. kola 2. ligy – Východ č. O2V1803 mezi NASAN Brno Nový Lískovec a FC TANGO 

Hodonín „B“, ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro urážky 

rozhodčího obsahující vulgární výrazy. Disciplinární komise zvažovala, zda uložit v daném 

rozmezí (tři soutěžní utkání až šest měsíců) trest časový či zápasový, a nakonec přistoupila 

k udělení trestu ve výši šesti soutěžních utkání. 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 22. 3. 2017 Mgr. Jana Dufková v.r., 

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


