
Rozhodnutí č. 153/1617

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 Volfířov, futsalový klub, IČ 22877576, ve 

výši 40.000,00 Kč z důvodů odstoupení ze soutěže (2. ligy Východ).

Odůvodnění:

     Disciplinární komise zahájila s výše uvedeným klubem disciplinární řízení na základě 

sdělení zástupců klubu, že klub odstupuje ze soutěže – 2. ligy Východ. Toto sdělení ohledně 

rozhodnutí klubového vedení bylo vůči vedení soutěže učiněno v průběhu soutěžního 

ročníku, pouhých 5 dní před zahájením soutěže. V důsledku tohoto kroku FK Volfířov byla 

dne 14.10.2016 zahájena soutěž s pouhými devíti účastníky.

     Dle Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2016/2017 je 

podmínkou účasti v soutěži 2. ligy podání přihlášky, ve které zástupci kluby výslovně 

potvrzují, že se zavazují řídit ustanoveními soutěžního řádu, rozpisem mistrovských soutěží a 

ostatními předpisy KF FAČR, jakož i pokyny KF. FK Volfířov přihlášku, jejíž součástí byl i 

rozpočet klubu a další náležitosti, podal. Doložil též úhradu startovného ve výši 10.000,00 Kč. 

Klub uhradil též ve stanovené lhůtě kauci (dle Článku 6, odst. 7 byl povinen uhradit kauci do 

9.9.2016).

     Dle Článku 17 , část B odst. 2 klub, který se nepřihlásí nebo nesplní nároky pro přihlášení 

do 2. ligy do 10.5.2016, bude přeřazen do příslušné skupiny divize a může být z rozhodnutí 

KF FAČR nahrazen jiným klubem. Klub, který odstoupí z 2. ligy po tomto termínu, ale před 

zahájením soutěžního ročníku, bude zařazen do nejnižší soutěže příslušného okresu, přičemž 

jeho kauce propadá a může být ještě disciplinárně potrestán. FK Volfířov splnil podmínky pro 

start v 2. lize a následně odstoupil. Odstoupil ale až 9.10.2016, tedy po zahájení soutěžního 

ročníku (tento začíná dle čl. 1 soutěžního řádu 1.7. kalendářního roku). Jestliže odstoupení 

před začátkem soutěžního ročníku má být trestáno propadnutím kauce a případně též 

disciplinárně, tím spíše toto pravidlo platí, odstoupil-li klub po zahájení soutěžního ročníku.

     Disciplinární trest je na místě tím spíše, že 

a) klub nerespektoval již rozhodnutí Disciplinární komise Jihočeské komise futsalu, která na 

svém zasedání dne 11.7.2016 rozhodla o udělení pokuty klubu ve výši 2.000,00 Kč 

z důvodu svévolného opuštění hrací plochy celým družstvem a odmítnutí pokračování ve 

hře během finálového utkání krajského kola Českého poháru futsalu PCO Rudolfov -FK 

Volfířov hraného dne 16.6.2016. Povinnost úhrady této pokuty nadále trvá (není

zahrnuta do pokuty uložené tímto rozhodnutím).
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b) klub odstoupil ze soutěže těsně před jejím zahájením, kde jej již nebylo možno v soutěži 

nahradit jiným klubem. Tím došlo k zásadnímu ztížení průběhu soutěže. 

     Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o tom, že klub bude disciplinárně potrestán a bylo 

rozhodnuto o výši trestu – peněžité pokuty ve výši 40.000,00 Kč (dle článku 6 odst. 2 lze 

uložit klubu pokutu až do výše 80.000,00 Kč). Tuto pokutu je klub povinen uhradit v souladu 

s článkem 6 odst. 3, tj. do 15 dnů od doručení (oznámení) rozhodnutí. Pro případ, že tak klub 

neučiní, na úhradu pokut bude použita vratka startovného a hráči, kteří byli k datu 

odstoupení klubu ze soutěže v klubu registrováni, mohou být vykoupeni jiným klubem, a 

to za částku 6.000,00 Kč za jednoho hráče. Toto ustanovení platí do doby, než bude 

uhrazena celá výše pokuty uložené tímto rozhodnutím a rozhodnutím Disciplinární komise

Jihočeské komise futsalu.

V Praze, dne 13.4.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


