Fotbalová asociace České republiky
Ústecký krajský fotbalový svaz- Disciplinární komise
Masarykova 633/318, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70942234
Č. účtu: 19-341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.
Tel.: 739 681 861
E-mail: dk@ukfs.cz
Web: www.ukfs.cz , www.fotbal.cz

V Ústí nad Labem 3.5. 2018
Řádné zasedání DK ÚKFS ze dne 3.5. 2018
Dospělí
Krajský přebor
jméno příjmení

klub

výše trestu

Lumír Šípek
SK Modlany
2 SU dle DŘF § 42
Denis Podaný
FK Bílina
2 SU dle DŘF § 42
.........................................................................................................................................................................................
1. A třída sk. A
jméno příjmení
klub
výše trestu
David Brůža
Slavoj Bohušovice
4 SU dle DŘF § 48
..........................................................................................................................................................................................
1. A třída sk. B
jméno příjmení
klub
výše trestu
Zdeněk Poborský
TJ Podbořany
3 SU dle DŘF § 45
Michal Klíč
FK Vroutek
1 SU dle DŘF § 43
.........................................................................................................................................................................................
1.B třída sk. A
jméno příjmení
klub
výše trestu
Vlastimil Riedel
TJ H. Podluží
1 SU dle DŘF § 46
Jan Mataj
TJ Heřmanov
1 SU dle DŘF § 46
..........................................................................................................................................................................................
1.B třída sk. B
jméno příjmení
klub
výše trestu
Václav Štichhauer
SK Dušníky
3 SU dle DŘF § 48
Přemysl Popp
TJ Ohníč
1 SU dle DŘF § 46
.........................................................................................................................................................................................
1.B třída sk. C
jméno příjmení
klub
výše trestu
Vojtěch Čonka
SK Jirkov
1 SU dle DŘF § 43
Hynek Nájemník
FK Blažim
1 SU dle DŘF § 46
Jan Jirásek
SK Strupčice
1 SU dle DŘF § 43
Josef Hovorka
SK Černovice
1 SU dle DŘF § 43
..........................................................................................................................................................................................
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mládež
jméno příjmení

klub

výše trestu

Dušan Marušík
Mostecký fotbalový klub
3 SU dle DŘF § 48
Vojtěch Král
Košťany/Oldřichov
3 SU dle DŘF § 48
Lukáš Chiriac
FK Bílina
3 SU dle DŘF § 48
David Pěnkava
SK Ervěnice- Jirkov
4 SU dle DŘF § 45
..........................................................................................................................................................................................
Kluby
AFK LoKo Chomutov nenastoupení družstva k utkání 2017420A2B1902 FK Dobroměřice – AFK LoKo
Chomutov uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva FK Dobroměřice a uložení
peněžité pokuty klubu AFK LoKo Chomutov v částce 6000,- Kč. Klub AFK LoKo Chomutov je dále povinen klubu FK
Dobroměřice uhradit náhradu výdajů spojených s nesehraným utkání ve výší 4000,- 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
TJ Hrob nenastoupení družstva k utkání 2017420A3B1907 SK Roudnice n.L. – TJ Hrob uložení
disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva SK Roudnice n.L. a uložení peněžité pokuty klubu
TJ Hrob v částce 5000,- Kč. Klub TJ Hrob je dále povinen klubu SK Roudnice n.L. uhradit náhradu výdajů spojených
s nesehraným utkání ve výší 3500,- Kč na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (2107858540/2700) do
15 dnů od vydání tohoto rozhodnutí. Klub má povinnost zaslat doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz
JUNIOR Chomutov, z.s. nenastoupení družstva k utkání 2017420F6A0308 Junior Chomutov „B“ –
Mostecký fotbalový klub „A“ s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 0-3 ve prospěch družstva
Mostecký fotbalový klub „A“ a uložení peněžité pokuty klubu Junior Chomutov „B“ v částce 1000,- Kč.
utkání 2017420E1B1804 FK Tatran Kadaň - SK Ervěnice - Jirkov/L. Chomutov události v průběhu utkání
napadení hráče divákem viz zpráva rozhodčího v ZOU. DK přerušuje disciplinární řízení do 30.6. 2018 kdy
počká na prošetření orgánů činných v trestním řízení, neboť se jedná o souběh disciplinárního a trestního
řízení.
DK na základě emailu, který obdržela od oddílu SK Viktorie Ledvice dne 27.4. 2018, tímto žádá SK
Ledvice, aby doplnila své tvrzení ve věci neoprávněného startu družstva Domoušic. Vzhledem k tomu, že nebyla tato
skutečnost uvedena v ZOU v utkání Ledvice - Domoušice hraného dne 21.4. 2018 a nebyla zde možnost, aby byla
provedena bezprostředně identifikace hráče, který se měl dopustit neoprávněného startu, tudíž je nezbytné, aby pro
objasnění výše zmiňované skutečnosti oddíl předložil důkaz, který by podpořil jejich tvrzení.
DK ÚKFS nepovažuje ani za správné, aby ihned po obdrženém emailu zahájila disciplinární řízení, neboť do
současné doby nebylo věrohodným způsobem prokázáno, že byl spáchán disciplinární přečin. Dále si také DK ÚKFS
myslí, že tak v specifickém prostředí jako je výkonnostní fotbal není správné, aby bylo umožněno jednotlivým
oddílům nebo jednotlivcům to, že pouhé tvrzení je dostačující pro zahájení disciplinárního řízení. Tento způsob by
mohl spustit velkou míru těchto tvrzení a vzhledem k tomu, že DK ÚKFS nedisponuje prostředky jako orgány činné
v trestním řízení musí DK postupovat tak, aby nebyla disciplinární řízení zmatečná a nepřevažovala by v nich
důkazní nouze.
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Rozhodčí

Udělené pokuty na návrh KOMISE ROZHODČÍCH ÚKFS

Miroslav Klimpl – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. g) (A1A2204) … 600 Kč
Tomáš Doubek – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. a) nedostatky v zápisu o utkání (C2A1605) … 100 Kč
poplatek za projednání v DK 100,- Kč- zaslat na účet číslo 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s. VS: ID FAČR
..........................................................................................................................................................................................
podmínečné odložení zbytku trestu
Radek Loos
Michal Brandl

TJ Nové Sedlo
TJ Hrob

žádosti nevyhověno
žádosti nevyhověno

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75
odst. 2 Disciplinárního řádu. Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu
stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §107 odst. 1 Disciplinárního řádu. Odůvodnění
rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu.
emailové adresy: dk@ukfs.cz ; ukfs@ukfs.cz
Kluby mají za povinnost sledovat oficiální webové stránky FAČR –
http://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=285
Příští zasedání se bude konat 10.5. 2018
Zdeněk Vaňkát v. r. předseda DK ÚKFS

Ústecký krajský fotbalový svaz
Telefon: 739 681 861
E-mail: ukfs@ukfs.cz

