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V Litoměřicích dne 14. 11. 2018 

 
Zápis z jednání STK ÚKFS č. 1411/2018-2019 ze dne 14. 11. 2018 

 
Jednání se účastnili: pp. Jan Novotný, Pavel Maňák, Martin Henzl, 
Host: M. Vitner 

 
Jednání zahájil a řídil předseda STK ÚKFS Jan Novotný 

 
Projednáno bylo: 
 

 Doručená pošta 
- SK Strupčice, 

 
 STK schvaluje všechna utkání odehraná v termínu 7. 11. - 13. 11. 2018 

 
 Schválené změny termínu 

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

 Sekretariát / KR / DK - chyby v ZOU 
- 2018420A2A1202 FK Chuderov - TJ ČSAD Libouchec chybně označen zástupce kapitána domácích střídán ve 46´ r. SABO 
- 2018420C2A1201 SK Plaston Šluknov - FK Jiskra Velké Březno AR1 současně příslušníkem družstva domácích r. MICHEK 
- 2018420A3A1204 TJ Chlumec - TJ Svádov-Olšinky chybně zapsán čas druhé branky hostů r. VACEK 
- 2018420A3A1201 TJ Sokol Unčín - FK Slovan Chabařovice chybně uvedeno pořadí branek, protest hosté r. MALEČEK 
- 2018420A3C1206 FK Braňany Mlékárna - TJ Krásný Dvůr neuveden zástupce kapitána domácích r. NOVOTNÝ 

 
 Informace STK 

- VIDEO: Krajský přebor dospělých, I. A třída dospělých – kluby hrající uvedenou soutěž mají za povinnost řídit se ustanovením čl. 24 RMS 
STK oznámení – v případě, že nebude video k dispozici na youtube / TVcom a to pro potřeby odborných komisí ÚKFS bude uvedený klub 
předán k řešení disciplinární komisi ÚKFS další vyhodnocení proběhne na posledním letošním zasedání STK  
 

- Kluby mají povinnost sledovat ÚD ÚKFS – ZDE  
 

- STK upozorňuje všechny rozhodčí, aby docházelo k evidování správného počtu diváků na utkání, které jsou nahlášeny hlavním 
pořadatelem/organizátorem utkání. Kluby mají povinnost uvedené skutečnosti v ZOU kontrolovat. 

 
- STK provede do 30.4.2019 kontrolu všech klubu hrající soutěže ÚKFS, a to ohledně hracích ploch a zázemí na základě kontroly bude 

vydán certifikát pro účast v soutěžích ÚKFS v případě nedostatků bude určen termín pro odstranění závad.  
 

 Důležité informace pro Jarní část SR 2018/2019 
- U všech utkání je nastaven úřední den a čas dle TL jaro 2019. V případě, že chcete změnit hromadně či jednotlivě den, hodinu či místo 

utkání, učiňte tak, kdy vám je zpřístupněna funkce Hromadná hlášenka, přes kterou si můžete měnit své utkání dle vašich požadavků. 
Nezadávejte změny termínů přes funkci Změnu termínu- tato změna bude automaticky zamítnutá svazem, protože není určena pro 
změnu, kterou musí potvrdit soupeř a svaz. Funkce Hromadná hlášenka bude přístupná až do 15 dnů před prvním jarním utkáním každé 
soutěže. Poté budete zadávat změna přes funkci Změna termínu tak, jak to děláte během sezony. V příloze zasílám návod. Je nutné 
zachovat formát data a času, aby šla změna uložit. V případě dotazů či problémů kontaktujte sekretariát ÚKFS, kdykoliv ve dnech 
po-ne od 8:00 – 20:00 telefonicky na čísle 739 681 861 (v případě, že nebudu na příjmu, zavolám zpět.) v jiné hodiny emailem 
ukfs@ukfs.cz  či zprávou (Messenger, WhatApp, Viber, SMS). Změna termínu, která nebude v souladu s Rozpisem soutěží 
2018/2019, zejména u mládeže (časy výkopů) a u mužů 1. B třídy (v případě sobotního termínu musí být -3,5 hodiny před úředním 
začátkem KP mužů) bude změněna na úřední den a výkop soutěže. Kontrola bude provedena po uzavření hlášenek 15 dní před soutěží a 
v případě, že nebude odpovídat Rozpisu soutěží, tak vám hrozí, že bez souhlasu soupeře již změnu neučiníte, proto si to dobře 
zkontrolujte. 
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- od 1. ledna 2019 do 28. února 2019 – ČLENSTVÍ FAČR, platba členství FAČR hráčů a funkcionářů na rok 2019 
- zpracování soupisek v IS nejpozději 3 dny před zahájením příslušné soutěže B mužstev  

 
- Zahájení soutěží JARO 2019 
 

HET Krajský přebor dospělých    9.3. 2019 
I. A třídy    23.3. 2019 
I. B třídy   24.3. 2019 
KP dorostu    23.3. 2019 
I. A dorostu    23.3. 2019 
KP žáků   24.3. 2019 
 

 Zimní halová liga mládeže  
rozlosování zimní halové ligy v kategoriích dorostu a starších žáku zveřejněno v IS FAČR, kluby mají za povinnost zadat termíny utkání 
přes hromadnou hlášenku v systému, a to nejpozději do 16.11.2018 po tomto termínu bude možné změnu termínu provést pouze po 
dohodě se soupeřem prostřednictvím infomačního systému a schválení řídícím orgánem soutěže.  
 
 

 Protest 
- 12.11. v 08:15 podán protest klubu FK Slovan Chabařovice dnem 13.11.2018 zahájeno řízení o protestu, který podal tento klub v souladu 

s čl. 62, SŘ FAČR, protest byl směřován k utkání 2018420A3A1201 TJ Sokol Unčín – FK Sokol Chabařovice uvedený protest nesplňoval 
náležitosti uvedené v § 26, odst. 4, procesního řádu FAČR, 13. 11. 2018 byl klub FK Slovan Chabařovice podle § 26, odst. 5, procesního 
řádu FAČR, vyzván k odstranění vad protestu ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy, nejpozději do neděle 18. 11. 2018 do 24:00 hod. na 
oficiální adresu STK - stk@ukfs.cz   , výzva zveřejněna na úřední desce a oznámena klubu mailovou poštou, pokud vady ve stanovené 
lhůtě nebudou odstraněny, STK podle § 26, odst. 5, procesního řádu FAČR, řízení o protestu zastaví, klubu FK Slovan Chabařovice bude 
účtován poplatek dle přílohy č. 1.  § 2, odst. 1, procesního řádu FAČR 
 

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

- 011411/2018 STK podle § 7, odst. 3, písm. c), SŘ FAČR, uděluje pořádkovou pokutu 150,- Kč.  SK Plaston Šluknov (4210351) z důvodu 
porušení § 50, odst. 12.  SŘ FAČR v utkání 2018420C2A1201 SK Plaston Šluknov - FK Jiskra Velké Březno 
 

- 021411/2018 STK projednala doručené podklady ze strany klubu SK Strupčice, kdy klubu dle rozhodnutí STK 012410/2018 ze dne 
24.10.2018 udělena finanční pokuta v souladu s řády FAČR 

 
- 031411/2018 STK předává disciplinární komisi k projednání podezření ze spáchání disciplinárního přečinu člena FAČR označeného 

klubem SK Strupčice p. Jiřího Hříbala ID 85080679 v souvislosti s výtržnostmi člena FAČR v utkání 2018420A3C0905 SK Strupčice – TJ 
Baník Březenecká Chomutov  

 
 

 
 
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 21. 11. 2018 v 16:30, v případě potřeby dříve 
Novotný Jan v. r., předseda STK  
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