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Zápis z jednání STK ÚKFS č. 1805/2021-2022 ze dne 18. 5. 2022
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Pavel Maňák, Martin Henzl,
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný
Projednáno bylo:
Informace STK/ VV ÚKFS / VV FAČR
STK schvaluje všechna utkání v termínu 11.5. -17.5.2022
Losovací aktiv soutěží ÚKFS nebude realizován rozlosování včetně přidělení čísel bude zveřejněno prostřednictvím ÚD do
3.7.2022 před dnem losovacího dne bude zveřejněn návrh zařazení družstev do soutěže.
STK informuje čl.2 písm. d) RMS, že STK může pro zajištění regulérnosti rozhodnout, která kola, případně utkání, budou sehrána ve stejný den
a hodinu – zejména v posledních dvou kolech soutěže. Pro takto nařízená utkání mistrovských soutěží neplatí čerpání čekací doby na soupeře a neplatí
změny dle hlášenek či provedených změn termínů, ani nelze změnit termín dle odst. a) článku 2. RMS
Schválené změny termínu
STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem včetně hlášenek evidovaných v IS.
Sekretariát / odborné komise informace prostřednictvím ZOU, zjištěné chyby v ZOU

2021420C2A1701 (r. Chroust), 2021420C2B1503 (r. Milec), 2021420C2B1504 (r. Doležal), 2021420C2B1505 (r.Teska), 2021420E1B1602 (r.
Týřl), 2021420E1B1603 (r. Hörl), 2021420F1A1802 (r. Holbus), 2021420F1A1804 (r. Novotný Patrik), 2021420F1A1806 (r. Vlašič ml),
2021420F1B1602 (r. Týřl), 2021420F7A0301 (r. Havran), 2021420F7A0303 (r. Mráz), 2021420F7A0302 (r. Holbus)

Doručené přihlášky do SR 2022/2023 k 18.5.2022

Tělocvičná jednota Sokol Lenešice, spolek, TJ Heřmanov, spolek, TJ Sokol České Kopisty z.s., SK Viktorie Ledvice, z.s., TJ Sokol
Srbice, z. s., FK Novosedlice z.s., Tělovýchovná jednota SOKOL Obrnice, z.s., Slavoj Bohušovice nad Ohří z.s., SK STAPTRATEC Vilémov, Fotbalový klub Bílina, FK Jiskra Velké Březno z.s., Fotbalový klub Hostomice, z.s., TJ Sokol Vilémov, z.s.,
Tělovýchovná jednota Kopisty, z.s., Sportovní fotbalový klub Meziboří, z.s., Tělovýchovná jednota Oldřichov spolek, SK Brná z.s.,
TJ Sokol Březno, z.s.,

Zahájení řízení o protestu:
16. 5. v 10:45 podán protest klubu SK Dobkovice z.s. (4210121), v souvislosti s utkáním 2021420A3A2501 TJ Chlumec – SK
Dobkovice, protest směřován proti zjevnému porušení jiného předpisu FAČR, (pravidel fotbalu) a to v chybném rozhodnutí
rozhodčího při udělení OT, protest splňuje náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR. STK dle § 27 odst. 1
uvedený protest – předává – k řešení odborné komisi KR a DK. Poplatek za podání protestu ve výši 1500,- Kč bude vyřešen
dle rozhodnutí o protestu dle § 27 odst. 5 procesního řádu FAČR
Rozhodnutí o protestu:
8. 5. v 13:04 podán protest klubu Tělovýchovná jednota Sokol Unčín (4260361), v souvislosti s utkáním 2021420A3A2402
Tělovýchovná jednota Sokol Unčín – FK Slovan Chabařovice, protest směřován proti zjevnému porušení jiného předpisu FAČR,
(pravidel fotbalu) a to v chybném rozhodnutí rozhodčího při udělení OT, protest splňuje náležitosti uvedené v § 26, odst. 4,
procesního řádu FAČR. STK dle § 27 odst. 1 uvedený protest – předala – k řešení odborným komisím DK a KR odborné komise
spatřují, že uvedený protest je důvodný v plném rozsahu. Poplatek za podání protestu ve výši 1500,- Kč nebude naúčtován na
sběrný účet klubu § 27 odst. 5 Procesního řádu FAČR
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Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení)
011805/2022 STK podle § 7, odst. 1, písm. d), SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub SK Liběšice, z. s. (4230261) k
projednání na podezření spáchání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva členského klubu bez závažných důvodů k
soutěžnímu utkání 2021420A2A2503 FK Český Lev Neštěmice – SK Liběšice s návrhem na uložení disciplinárního trestu
kontumace utkání a peněžité pokuty ve výši 7000,- Kč.
021805/2022 STK podle § 7, odst. 1, písm. g), SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub SK Černovice, z.s. (4220021) k
projednání disciplinárního přečinu 2021420C2A1701 SK Černovice "B"- TJ Sokol Košťany viz události po utkání.
031805/2022 STK podle § 7, odst. 1, písm. g), SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub Tělocvičná jednota Sokol Košťany
(4260141) k projednání disciplinárního přečinu 2021420C2A1701 SK Černovice "B"- TJ Sokol Košťany viz události po utkání
041805/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR uděluje pořádkovou pokutu 500,- Kč členskému klubu Sportovní klub
Strupčice, spolek (4220321). z důvodu porušení povinností stanovených § 30 odst. 2 písm. i) Soutěžního řádu FAČR, nepotvrzen
ZOU v utkání č. 2021420A3B2501 TJ SOKOL Obrnice – SK Strupčice, rozhodčí předán do KR
051805/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR uděluje pořádkovou pokutu 300,- Kč členskému klubu Fotbalový klub
Chuderov, o.s. (4270331). z důvodu porušení povinností stanovených v § 50 odst. 12, Soutěžního řádu FAČR, asistent rozhodčího
současně příslušníkem domácího družstva v utkání č. 2021420C2B1504 FK Chuderov/FK Slovan Chabařovice – FK Rumburk/
Dolní Poustevna, rozhodčí předán do KR
061805/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR uděluje pořádkovou pokutu 300,- Kč členskému klubu Fotbalový klub
SEKO LOUNY z.s. (4240641). z důvodu porušení povinností stanovených v § 50 odst. 12, Soutěžního řádu FAČR, asistent
rozhodčího současně příslušníkem hostujícího družstva v utkání č. 2021420E1B1603 FK Tatran Kadaň/Junior Chomutov – FK
SEKO Louny, rozhodčí předán do KR
071805/2022 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR uděluje pořádkovou pokutu 250,- Kč členskému klubu Fotbalový klub
SEKO LOUNY z.s. (4240641). z důvodu porušení povinností stanovených § 30 odst. 2 písm. i) Soutěžního řádu FAČR,
nepotvrzen ZOU v utkání č. 2021420E1B1603 FK Tatran Kadaň/Junior Chomutov – FK SEKO Louny, rozhodčí předán do KR
INFORMACE K NOVÉMU SOUTĚŽNÍMU ROČNÍKU 2022/2023
032004/2022 STK přihlášení do soutěžního ročníku 2022/2023 pokyny k přihlášení včetně termínové listiny PODZIM 2022
veškeré informace https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/285 termín stanoven do 31.5.2022
TL Podzim 2022/2023 ŘKČ
TL Podzim 2022/2023 ÚKFS
PŘIHLÁŠKA další pokyny k přihlášce zveřejněny na úřední desce FAČR.
STK informuje o stanoveném počtu družstev mládeže pro soutěžní ročník 2022/2023
V případě nižšího počtu mládežnických družstev členského klubu, než je stanovený minimální počet mládežnických družstev
členského klubu pro příslušnou soutěž, nebude družstvo členského klubu oprávněno účastnit se příslušné soutěže.
Vzhledem úpravám Soutěžního řádu FAČR Vás informujme o uvedené povinnosti ustanovení § 33 Soutěžního řádu FAČR
https://facr.fotbal.cz/novelizace-soutezniho-radu-s-ucinnosti-od-16-3-2022/a16009
POČET DRUŽSTEV MLÁDEŽE 2022/2023
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021105/2022 STK rozhodné je datum doručení zpětvzetí přihlášky družstva, stanovení pokut za zpětvzetí přihlášky stanovuje STK
dle ustanovení § 17, odst. 4, SŘ FAČR družstva do soutěže po stanoveném termínu pro doručení přihlášky:
STK stanovuje pokuty za zpětvzetí přihlášky družstva do soutěže po stanoveném termínu doručení:
- do 21. 6. (včetně) - bez pokuty.
- do 28. 6. - 5.000, - Kč za každé družstvo dospělých a 2.000, - Kč za každé družstvo mládeže
- po schválení zařazení družstev do soutěží po zveřejnění rozlosování již v kompetenci DK, pokuta za odhlášení družstva ze
soutěže dle sazebníku pokut RMS 2022/23 bude provedena cestou sběrné faktury.
Návrh zařazení družstev členského klubu do soutěží a rozdělení soutěží na skupiny, bude řídícím orgánem soutěže zveřejněn před
zahájením losovacího aktivu na Úřední desce nejpozději do 2.7.2022

Proti rozhodnutí sportovně technické komise je přípustné odvolání účastníkem řízení k orgánu příslušnému o rozhodování o odvolání podle § 21, procesního řádu FAČR,
ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí. Doručením rozhodnutí se podle § 8, procesního řádu FAČR, rozumí následující den po dni uveřejnění rozhodnutí na
úřední desce FAČR.

Příští zasedání se uskuteční dle potřeby.
Jan Novotný v. r., předseda STK
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