
Rozhodnutí č. 183/1617

Rozhodnutí

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

rozhodla na svém zasedání konaném dne 25.8.2017 takto:

Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu MADOS Hradec Králové ve výši

10.000,00 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 před začátkem soutěžního 

ročníku. 

     Dle Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA 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. MADOS Hradec Králové přihlášku, jejíž součástí byl i rozpočet klubu a další náležitosti, 

podal. Doložil též úhradu startovného ve výši 10.000,00 Kč a měl uhrazenu i kauci.

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

do 2. ligy do 10.5.2017, 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. MADOS Hradec Králové splnil 

podmínky pro start v 2. lize a následně odstoupil. Odstoupil před zahájením soutěžního 

ročníku (tento začíná dle čl. 1 soutěžního řádu 1.7. kalendářního roku). Odstoupení před 

začátkem soutěžního ročníku má být trestáno propadnutím kauce a případně též 

disciplinárně. Disciplinární komise rozhodla o tom, že klub bude kromě propadnutí kauce 

potrestán i disciplinárně a bylo rozhodnuto o výši trestu – peněžité pokuty ve výši 10.000,00 

Kč (dle článku 6 odst. 2 disc. řádu lze uložit klubu pokutu až do výše 80.000,00 Kč). 

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.

Tuto pokutu je klub povinen uhradit v souladu s článkem 6 odst. 3, tj. do 15 dnů od doručení 

(oznámení) rozhodnutí. 

V Praze, dne 30.8.2017 Mgr. Jana Dufková, v.r.

předsedkyně DK SF ČR

Za správnost: Mgr. Jana Dufková


