
Ústecký krajský fotbalový svaz 

Telefon: 739 681 861 

E-mail: ukfs@ukfs.cz 

Ústecký krajský fotbalový svaz – Sportovně technická komise 
Masarykova 633 /318, Ústí nad Labem, 400 01 

IČO: 70942234 
  Č. účtu: 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.  

Tel.: 732 411 833 
E-mail: stk@ukfs.cz  
Web: www.fotbal.cz 

 

V Ústí nad Labem dne 3. 10. 2018 
 

Zápis z jednání STK ÚKFS č. 0310/2018-2019 ze dne 3. 10. 2018 
 

Jednání se účastnili: pp. Mgr. P. Klupák, P. Maňák, M. Vlašič, V. Říha, Novotný 
Host: M. Vitner 

 
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Mgr.  Petr Klupák.  

 
Projednáno bylo: 
 

➢ STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 26. 9. - 2. 10. 2018 
 

- HET KP dosp. 8.kolo vyjma utkání Modlany – H.Jiřetín/FK Litvínov ST 3. 10. 2018 od 16:45 
- I.A třída (A, B) dosp. 6.kolo 
- I.B třída (A, B, C) dosp. 6. kolo vyjma SK Černovice – SK Viktoria Lom 
- KP SD, KP MD, 8. kolo  
- I. třída dorostu 6.kolo      
- KP SŽ, KP MŽ 6.kolo  

 
➢ Schválené změny termínu 

- STK schválila změny v IS odsouhlasené soupeřem včetně hlášenek evidovaných v IS. 
 

➢ Sekretariát chyby v ZOU 
- 2018420A3A0602 SK Hostovice – 1FC Dubí neoznačen zástupce kapitána domácích  r. Teska Miroslav 
- 2018420A3B0607 TJ Podřipan Rovné - TJ Baník Ohníč neoznačen zástupce kapitána domácích  r. Novotný Jaromír 
- 2018420A3C0606 TJ Nové Sedlo - FK Braňany Mlékárna podán protest hostujícího celku. 

 
 

➢ Pohár ÚKFS 
- Podle přílohy č. 3 čl. 6, mají kluby možnost podat žádost o pořadatelství finále krajského poháru. STK stanovuje termín 31. října pro 

možnost podání žádosti klubu o pořádání finálového utkání poháru dospělých ve středu 12. 6. 2019 
 

➢ Informace STK 
 
- Termínová listina ŘKČ JARO 2019 - https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/249?documentsList-folderFilter-folder-id=1298  
- Termínová listina ÚKFS  přílohou zápisu a zveřejněná na ÚD ÚKFS  

 
- Termíny přihlášek do halové zimní ligy v níže uvedených kategoriích je stanoven na termín do 10. 10. 2018, kdy závazné potvrzení 

přihlášení a kontakt na odpovědnou osobu zasílat na steffi.j@seznam.cz  
 
- Zimní halová liga mladších žáků (jen pro družstva hrající krajský přebor a nižší soutěže!) 
- Zimní liga mladšího dorostu 
- Zimní liga starších žáků 

 
Startovné za Zimní ligu ÚKFS pro mladší dorost a starší žáky je 1.000,- Kč za každé družstvo. 
Model jednotlivých výše uvedených soutěží bude vybrán podle počtu přihlášených týmů. Předpokládané zahájení soutěží je v závěru 
listopadu 2018 a ukončení před zahájením jarní části 2019 (v průběhu března 2019). 
 

- VIDEO: Krajský přebor dospělých, I. A třída dospělých – kluby hrající uvedenou soutěž mají za povinnost řídit se ustanovením čl. 24 RMS 
- Video I.A třídy v prvním kole není nahráno několik utkání do stanoveného termínu a času. STK upozorňuje, že je nutné dodržovat 

ustanovení čl.24 RMS 
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➢ Protest  
- 1.10. v 8:14 podán protest klubu FK Braňany Mlékárna v souvislosti s utkáním 2018420A3C0606 TJ Nové Sedlo – FK Braňany Mlékárna, 

protest směřován proti porušení jiného předpisu FAČR (pravidel fotbalu) a to proti udělení OT ČK hostujícímu hráči č. 9. Behro Roman 
(86050281) STK na základě šetření a doručené informace rozhodčího Lesák Petr (00090120) dospěla k závěru, že byl vyloučen hráč č. 11 
Smrž Milan (91101331)  hráč předán  k dořešení DK ÚKFS.  STK následně předává k řešení do KR rozhodčí Lesák Petr (00090120). 
 

- 30.9. v 19:52 podán protest klubu Mostecký fotbalový klub o.p.s.  v souvislosti s utkáním 2018420E1A0605 FK Dobroměřice/Postoloprty – 
Mostecký FK, uvedený protest nesplňuje náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, 4. 10. 2018 bude Mostecký fotbalový 
klub podle § 26, odst. 5, procesního řádu FAČR, vyzván k odstranění vad protestu ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy, nejpozději do úterý 
9. 10. 2018 do 24:00 hod. na oficiální adresu STK - stk@ukfs.cz , výzva zveřejněna na úřední desce a oznámena klubu mailovou poštou, 
pokud uvedené vady ve stanovené lhůtě nebudou odstraněny, STK podle § 26, odst. 5, procesního řádu FAČR, řízení o protestu zastaví.  
 
 
 

➢ Rozhodnutí STK – řízení o uložení pořádkové pokuty / nařízení STK / návrh DŘ / Rozhodnutí STK (schválení) 
 

- 010310/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč.  Tělocvičná jednota Sokol Košťany 
(4260141) z důvodu porušení § 50, odst. 12.  SŘ FAČR v utkání 2018420E1A1402  TJ Sokol Košťany/Oldřichov – Mostecký FK 
 

- 020310/2018 STK na základě porušení § 30 odst. 2 písm, d) SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi vedoucího mužstva klubu  
Mostecký fotbalový klub o.p.s. Lžičař Radek (84090611)  k projednání spáchaní disciplinárního přečinu § 45 odst. 2, DŘ FAČR 
 

- 030310/2018 STK podle § 7, odst. 1, písm. d, SŘ FAČR, navrhuje disciplinární komisi klub SK Viktoria Lom z. s. (4250121) k 
projednání disciplinárního přečinu nenastoupení družstva k utkání 2018420A3C0607 SK Černovice – SK Viktoria Lom s návrhem na 
uložení disciplinárního trestu kontumace utkání 3-0 ve prospěch družstva SK Černovice a uložení peněžité pokuty klubu SK Viktoria Lom 
z. s. v částce 6000,- Kč. Klub SK Viktoria Lom z. s. je dále povinen klubu SK Černovice uhradit náhradu výdajů spojených s nesehraným 
utkání ve výší 2000,- Kč na číslo účtu uvedené v IS (informační systém FAČR) (2113074259/2700) do 14 dnů od vydání tohoto 
rozhodnutí. Klub má povinnost zaslat doklad o zaplacení na email stk@ukfs.cz  
 
 
 
 
 
 
 

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 10. 10. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve 
 

Petr Klupák v. r., předseda STK  
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