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V Ústí nad Labem dne 11. 4 . 2018 
 

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 1104/2017-2018 ze dne 11. 4. 2018 
 

Jednání se účastnili: pp. Klupák, Maňák, Vlašič, Říha, Novotný 
Hosté: Vitner Miloš  

 
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Petr Klupák.  

 
Projednáno bylo: 

 
➢ STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 4.4.- 10.4. 2018 

 
- HET KP dosp. 20. kolo 

 
- I.A třída (A, B) dosp. 16. kolo 

Dobroměřice – Klášterec  nenastoupení k utkání viz rozhodnutí 031104/2018     
- I.B třída (A, B, C) dosp. 16. kolo 
- KP SD, KP MD, 20. kolo 
- I. třída dorostu 14. kolo 
- KP SŽ, 15. kolo 
- KP MŽ, 15. kolo  

 
 

➢ Schválené změny termínu 
- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem. 

 
 

➢ Neschválené dohody termínu 
- 2017420F1A1405 FK JUNIOR Děčín "B" - SK Sokol Brozany 
- 2017420E1A1405 FK JUNIOR Děčín "B" - SK Sokol Brozany  

 
 

➢ Sekretariát ÚKFS / Odborné komise (KR, DK, KM, TMK) 
 
2017420A2B1607 Dobroměřice – Klášterec nad Ohří předáno do DK nenastoupení k utkání  
2017420A2B1606 Havran Kryry – 1.FC Spořice nepotvrzen ZOU po utkání vedoucím družstva domácích 

 
➢ Videa z utkání KP 

- Vyhodnocení 20. Kola viz rozhodnutí STK     
 

➢ Videa z I. A třída  
- Vyhodnocení 16. Kola viz rozhodnutí STK  

 
- STK upozorňuje kluby na dodržení článku 24 odst. f), kde je vysloveně uvedeno videozáznam musí být pořizován z takového místa, aby 

jeho technická kvalita byla co nejvyšší. Je potřeba, aby byla obsažena celá hrací plocha, místo odchodu a příchodu na hrací 
plochu. Záznam je nutné pořizovat z vyvýšeného místa, tj. nejméně 2 m nad úrovní hrací plochy, z místa nad středovou čárou nad 
technickou zónou mužstev.  Dále je nutné, aby video přenos obsahoval v levém horním rohu (čas a skóre) 
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➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení) 

 
- 011104/2018 STK schvaluje sehrání pohárového utkání SF v rámci mistrovského utkání mezi kluby Mostecký FK – TJ Sokol 

H.Jiřetín/Litvínov termín utkání 2.6.2018 od 10:15 
  

- 021104/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 500,- Kč.  Klubu SK HAVRAN Kryry, z.s. (4240171) z 
důvodu porušení povinností stanovených v § 61, odst. 2, SŘ FAČR 
 

- 031104/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub FK Klášterec nad Ohří (4220171) k projednání 
disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2017420A2B1607 Dobroměřice – Klášterec nad Ohří s návrhem na uložení 
disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva Dobroměřice STK dále navrhuje udělení peněžité pokuty ve výši 3500,- Kč 
za porušení § 56 odst. 2, DŘ FAČR Klub FK Klášterec nad Ohří je dále povinen klubu Dobroměřice uhradit náhradu výdajů spojených s 
nesehraným utkání ve výší  2600,- Kč na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (1020399359/0800) do 15 dnů od vydání 
tohoto rozhodnutí. Klub má povinnost zaslat doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz  
 

- 041104/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu za porušení povinností pořadatele stanovených v čl. 
24, RMS video přenos není nahrán na TV.COM.  
FK Baník Modlany 1000,- Kč 
Mostecký FK   1000,- Kč 
Sokol Horní Jiřetín 1000,- Kč 
 

- 051104/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu za porušení povinností pořadatele stanovených v čl. 
24, RMS závady video přenosu.  
FK Jílové   500,- Kč 
FK Neštěmice  500,- Kč 
 
 
 
 

 
 

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 18. 4. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve 
 

Petr Klupák v. r., předseda STK  

mailto:stk@ukfs.cz
http://www.fotbal.cz/
mailto:stk@ukfs.cz

