Rozhodnutí č. 145/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR zamítá žádost Tomáše Štveráka (ID člena 90032236, SK
INTEROBAL Plzeň) o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti.

Odůvodnění:
Disciplinární komise uložila rozhodnutím č. 132/1617 ze dne 1.3.2017 Tomáši Štverákovi
trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. Po odpykání poloviny trestu požádal
Tomáš Štverák o prominutí zbytku trestu.
Tato žádost se zamítá, neboť Tomáš Štverák ve své žádosti neuvedl žádné relevantní
důvody, pro které by mu měl být zbytek trestu prominut.
V Praze, dne 22. 3. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 146/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Janu Bažantovi (ID člena 95110128, FC Démoni Česká Lípa)
trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Janem Bažantem na základě zápisu o utkání
20. kola Chance futsal ligy č. O1A2004 mezi SKP Třinecká Ocel Třinec a FC Démoni Česká Lípa,
ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření zjevné brankové
příležitosti, a to sražením 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. 147/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu GOLD COMBIX Ústí nad Labem ve výši
400,00 Kč pro závady v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s klubem GOLD COMBIX Ústí nad Labem na základě
zápisu o utkání a zprávy delegáta z utkání 21. kola 2. ligy - Západ mezi GOLD COMBIX Ústí
nad Labem a Wizards DDM Praha 10 (utkání č. O2Z2101), ze kterých vyplývá, že skutečný
začátek zápasu byl o 8 minut později než začátek úřední. Ve zprávě delegáta je uvedeno dále,
že pozdní začátek byl způsoben tím, že pořadatelský klub nezajistil vstup do haly včas. Výše
pokuty byla určena dle sazebníku analogicky dle pokuty ukládané za porušení mužstva
nastoupit k utkání ve stanovenou dobu. Pokuta bude klubu stržena z kauce po skončení
soutěže.
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. 148/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá Jiřímu Novákovi (ID člena 93120329, FC Baník Chomutov)
trest zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Jiřím Novákem na základě zápisu o utkání 21.
kola 2. ligy – Západ č. O2Z2102 mezi MALIBU Mladá Boleslav a FC Baník Chomutov,
ze kterého vyplývá, že byla tomuto hráči udělena červená karta pro zmaření zjevné brankové
příležitosti, a to hraním rukou. Disciplinární komise rozhodla o udělení trestu ve výši dvou
soutěžních utkání, neboť hráč zastavil střelu, která směřovala do prázdné brány, a zabránil
tím vstřelení branky, která mohla být rozhodující. 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. 149/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubům FK GMM Jablonec a SK Olympik Mělník,
každému ve výši 1.000,00 Kč.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s kluby na základě zápisu o utkání a zprávy delegáta
z utkání 21. kola 2. ligy - Západ (utkání č. O2Z2104), ze kterých vyplývá, že skutečný začátek
zápasu byl o 30 minut později než začátek úřední. Ve zprávě delegáta je uvedeno dále, že
pozdní začátek byl způsoben tím, že při kontrole zápisu a soupisek byly zjištěny nesrovnalosti
a tyto nemohly být zjištěny a napraveny dříve, neboť oba kluby porušily své povinnosti
stanovené jim rozpisem mistrovských soutěží v Článku 11 odst. 3. Domácí klub předal
hostům pozdě zápis k vyplnění. Hostující klub poté nesplnil povinnost vrátit zápis rozhodčím
nejp. 20 min. před začátkem utkání. Tímto jednáním obou klubů byl způsoben pozdní
začátek utkání – pokuta byla udělena ve výši stanovené sazebníkem. Pokuty budou klubům
strženy z kauce po skončení soutěže.

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. 150/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2017 takto:
Zahajuje se disciplinární řízení s Michalem Paldusem (ID člena 78070482, FK GMM
Jablonec) pro porušení povinností vedoucího mužstva.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s Michalem Paldusem na základě zápisu o utkání a
zprávy delegáta z utkání 21. kola 2. ligy - Západ (utkání č. O2Z2104) mezi kluby FK GMM
Jablonec a SK Olympik Mělník, že vedoucí nesprávně vyplnil zápis (do zápisu uvedl též hráče
nezapsané na soupisce). Disciplinární komise projedná charakter trestu a jeho výši. Do
konečného rozhodnutí má Michal Paldus zastaven výkon funkce.

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. 151/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu HERD Hradiště ve výši 3.000,00 Kč pro
závady v pořadatelském zajištění utkání.

Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení na základě podnětu STK, ze kterého vyplynulo, že
v utkání 21. kola 2. ligy - Západ mezi HERD Hradiště a Zlej sen Liberec (utkání č. O2Z2106), ze
kterého vyplývá, že došlo k pochybení pořadatelského sboru – časoměřiče. Pochybení
spočívalo v nespuštění časomíry ve 39. min, přičemž závada trvala cca 17 sekund. V důsledku
tohoto pochybení došlo k prodloužení zápasu, přičemž v tomto „prodloužení“ obdržel
hostující tým vyrovnávací branku. Vzhledem k tomu, že toto pořadatelské pochybení bylo
způsobilé ovlivnit výsledek zápasu, přistoupila disciplinární komise k udělení poměrně vysoké
pokuty.
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.
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 předložit na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na adresu
michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.

V Praze, dne 22. 3. 2017

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

Za správnost: Mgr. Jana Dufková

Rozhodnutí č. 152/1617

Rozhodnutí
Disciplinární komise SF ČR ve složení Mgr. Jana Dufková, JUDr. Ladislav Salvet a Karel Filip
rozhodla na svém zasedání konaném dne 21. 3. 2017 takto:
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu pro závady v dodání videozáznamu a fotografií
ze zápasů Chance futsal ligy klubu
a) Gardenline Litoměřice ve výši 500,00 Kč pro pozdní zaslání fotografií z utkání 20.
kola;
b) SKP Třinecká ocel Třinec ve výši 750,00 Kč pro pozdní dodání fotografií z utkání 20.
kola;
c) Rádio Krokodýl Helas Brno ve výši 1.000,00 Kč pro nedodání fotografií z utkání 20.
kola.
Odůvodnění:
Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedenými kluby na základě sdělení PR oddělení
Svazu futsalu ČR, z něhož vyplývá, že výše uvedené kluby porušily povinnost pořídit
fotografie (a včas je zaslat), která byla stanovena rozhodnutím AFULK. S ohledem na to, že
tato povinnost vznikla až v průběhu soutěže, není na její porušení pamatováno sankcí v
sazebníku pokut, který je přílohou rozpisu mistrovských soutěží. Disciplinární komise
přistoupila k udělení pokut ve víceméně symbolické výši. GARDENLINE Litoměřice zaslal
fotografie pozdě již podruhé a proto je nyní pokuta dvojnásobná oproti prvnímu případu.
SKP Třinecká ocel Třinec již v této sezóně fotografie jednou nedodala a proto je nyní trestána
za pozdní dodání přísněji. Rádio Krokodýl Helas Brno nedodal fotografie opakovaně a proto
je nyní pokuta uložena ve výši rovnající se dvojnásobku stanovené základní výše pokuty.
Pokuty budou klubům strženy z kauce po skončení soutěže.

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

