
Rozhodnutí č. 154/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 30. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá Markovi Konečnému (ID člena 91012425, Rádio Krokodýl 

Helas Brno) trest zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. 

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s hráčem Markem Konečným na základě zápisu

o utkání 21. kola Chance futsal ligy č. A1A2105 mezi FK ERA-PACK Chrudim a Rádio Krokodýl 

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

zjevné brankové příležitosti, a to podražením soupeře mimo souboj o míč. Disciplinární 

komise rozhodla o udělení trestu ve výši jednoho soutěžního utkání, neboť případně 

proměněná branková příležitost by nemohla ovlivnit výsledek zápasu. 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 13. 4. 2017 Mgr. Jana Dufková v.r., 

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 155/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 30. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Interobal Plzeň ve výši 1.000,00 Kč za 

pozdní dodání videozáznamu z utkání 21. kola.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s výše uvedeným klubem na základě sdělení PR 

oddělení Svazu futsalu ČR, z něhož vyplývá, že výše uvedený klub porušil povinnost uloženou 

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

odst. 13) tím, že dodal pozdě videozáznam z mistrovského utkání. Pokuty byly uděleny 

v souladu s bodem 9. sazebníku pokut, který je přílohou č. 19 rozpisu mistrovských soutěží.

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 13. 4. 2017 Mgr. Jana Dufková v.r.,

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 156/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 30. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu FC Tango Hodonín ve výši 800,00 Kč pro 

nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem FC Tango Hodonín na základě zápisu

o utkání 21. kola Chance futsal ligy č. A1A2106 mezi 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto a FC Tango 

Hodonín, ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 15 minut později než začátek 

úřední. V zápisu je uvedeno dále, že pozdní začátek byl způsoben pozdním příjezdem hráčů 

hostujícího klubu. Tyto skutečnosti jsou dle zápisu o utkání nesporné (zápis potvrdili svým 

podpisem oba kapitáni) a potvrzuje je i delegát svazu ve své zprávě. Hostující klub tímto 

porušil povinnost stanovenou v článku 33 Soutěžního řádu SF ČR a z tohoto důvodu mu byla 

udělena pokuta.

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 13.4.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková



Rozhodnutí č. 157/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 30. 3. 2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu FK GMM Jablonec nad Nisou ve výši 800,00 

Kč pro nesplnění povinnosti družstva nastoupit k utkání ve stanovenou dobu.

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila řízení s klubem FK GMM Jablonec nad Nisou na základě 

zápisu o utkání 22. kola 2. ligy – Západ č. O2Z2203 mezi FC Betis Kadaň a FK GMM Jablonec 

nad Nisou, ze kterého vyplývá, že skutečný začátek zápasu byl o 10 minut později než začátek 

úřední. V zápisu je uvedeno dále, že pozdní začátek byl způsoben pozdním příjezdem hráčů 

hostujícího klubu. Tyto skutečnosti jsou dle zápisu o utkání nesporné (zápis potvrdili svým 

podpisem oba kapitáni) a potvrzuje je i delegát svazu, který navíc uvádí ve zprávě, že klub ho 

ani nekontaktoval a naopak delegátovi se podařilo trenéra klubu kontaktovat až na třetí 

pokus. Hostující klub tímto porušil povinnost stanovenou v článku 33 Soutěžního řádu SF ČR 

a z tohoto důvodu mu byla udělena pokuta.

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 13.4.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


