Fotbalová asociace České republiky
Řídící komise pro Čechy
Atletická 2474/8
169 00 Praha 6
On-line, 19. října 2022

Zápis
z jednání Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy č. 13
ze dne 19. října 2022
Přítomni:
Hosté:

Zdeněk Bárta, Jan Novotný, Aleš Dočkal, Matěj Voráček
Jitka Plochová (sekretariát ŘKČ)

Došlá pošta
‒
‒
‒
‒
‒

Informace klubů o nezajištění online vysílání
Atestace UMT 1. FK Příbram z.s.
Žádost o změnu soupisky RMSK Cidlina Nový Bydžov z důvodu zranění hráče
Žádost o změnu soupisky SK Střešovice 1911 z důvodu přestupu hráče
informace z OK FAČR - zpětvzetí odvolání FK Čáslav

Schválení a kontrola utkání
STK ŘKČ bere na vědomí zápisy o utkání a zprávy delegátů a schvaluje odehraná utkání od 11. října do
17. října 2022 v soutěžích ŘKČ.
Upozornění STK ŘKČ !!! NUTNÉ DODRŽOVAT !!!
STK ŘKČ upozorňuje kluby, že v případě, kdy se nedostaví delegovaný rozhodčí a utkání je řízeno
rozhodčím laikem, je nutné v zápise o utkání popsat, jakým způsobem byl rozhodčí stanoven (dohoda
klubů - los). Podrobně je postup v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího popsán v Soutěžním řádu
FAČR.
STK ŘKČ upozorňuje kluby, že kompletní agendu Sportovně technické komise ŘKČ na sekretariátu ŘKČ
vyřizuje pouze p. Plochová na telefonu 731 844 115, e-mail: plochova@fotbal.cz.
STK ŘKČ důrazně upozorňuje všechny kluby hrající žákovské soutěže ŘKČ, že k utkání mohou
nastupovat hráči spadající do příslušné věkové kategorie a nebo věkové kategorie nižší. Start hráčů
z vyšší věkové kategorie za věkovou kategorii nižší (např. hráče věkové kategorie U 15 za družstvo věkové
kategorie U 14) není možný.
Kontrola platnosti atestace hřišť s umělým povrchem
STK ŘKČ důrazně doporučuje oddílům provést kontrolu platnosti atestace pro hřiště s umělým
povrchem, které mají jednotlivé oddíly uvedené jako hlavní nebo náhradní hrací plochy. V podzimní části
soutěžního ročníku 2022/2023 bude ze strany STK ŘKČ provedena kontrola atestací těchto hřišť.
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Projednání STK ŘKČ
STK ŘKČ nezahájila projednávání protestu Tělocvičná jednota Sokol Živanice (číslo oddílu 5320471)
podaného prostřednictvím IS FAČR proti utkání č. 2022002A1B1106, jelikož podaný protest nesplňuje
obsahové náležitosti podle § 26 odst. 4 Procesního řádu FAČR. STK ŘKČ vyzývá klub Tělocvičná jednota
Sokol Živanice (číslo oddílu 5320471) k odstranění vad protestu ve lhůtě 5 dnů od vyzvání z důvodu, že
protest nesplňuje obsahové náležitosti podle § 26 odst. 4 Procesního řádu FAČR. Odstranění vad protestu je
možné zaslat na STK ŘKČ (e-mail: plochova@fotbal.cz).
Schválení STK ŘKČ
STK ŘKČ schvaluje zaslané změny žádostí mistrovských utkání zadané v IS FAČR a klubům účtuje
poplatky za změny termínu utkání podle čl. 21 RS ŘKČ.
Rozhodnutí STK ŘKČ
2022-047-1019(13) STK ŘKČ ukládá podle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS klubu
Tělocvičná jednota Sokol Živanice (číslo oddílu 5320471) pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč za
nesplnění povinností vedoucího družstva při utkání č. 2022002A1B1106, kdy vedoucí družstva úmyslně
nepotvrdil zápis o utkání. Povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny v § 30 Soutěžního řádu FAČR.
2022-048-1019(13) STK ŘKČ ukládá podle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS klubu
FK Admira Praha z.s. (číslo oddílu 1080011) pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč za kumulací funkcí při
utkání č. 2022002E3A0903, kdy byl hlavní pořadatel zároveň uveden jako vedoucí domácího družstva.
Tímto došlo k porušení povinnosti stanovené v § 40 odst. 3 Soutěžního řádu FAČR.
2022-049-1019(13) STK ŘKČ ukládá podle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS klubu
SK Sparta Kolín,z.s. (číslo oddílu 2040771) pořádkovou pokutu ve výši 250 Kč za neuvedení hlavního
pořadatele při utkání č. 2022002F3D0903 v zápise o utkání administrátorem organizátora utkání. Tímto
došlo k porušení povinnosti stanovené v § 53 odst. 1 Soutěžního řádu FAČR.
2022-050-1019(13) STK ŘKČ ukládá podle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS klubu
FC Háje Jižní Město, z.s. (číslo oddílu 1040021) pořádkovou pokutu ve výši 250 Kč za nesplnění
povinností vedoucího družstva při utkání č. 2022002E3C0902, kdy vedoucí družstva nepotvrdil zápis
o utkání, jelikož rozhodčímu pouze předal heslo pro potvrzení zápisu o utkání. Povinnosti vedoucího
družstva jsou stanoveny v § 30 Soutěžního řádu FAČR.
2022-051-1019(13) STK ŘKČ ukládá podle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS klubu
FK Mladá Boleslav (číslo oddílu 2070601) pořádkovou pokutu ve výši 250 Kč za nesplnění povinností
vedoucího družstva při utkání č. 2022002E3C0902, kdy vedoucí družstva nepotvrdil zápis o utkání, jelikož
rozhodčímu pouze předal heslo pro potvrzení zápisu o utkání. Povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny
v § 30 Soutěžního řádu FAČR.
Návrhy STK ŘKČ jiným komisím, dalším orgánům FAČR nebo LFA
STK ŘKČ předává Sekretáři ŘKČ utkání, kde zápisy o utkání obsahují závady ze strany rozhodčích
k dalšímu opatření.
Poučení
Proti rozhodnutí STK ŘKČ je přípustné odvolání účastníkem řízení podáním odvolání u orgánu příslušného
rozhodovat 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.
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Zveřejnění dokumentů
Zápis z jednání STK ŘKČ je zveřejněn na úřední desce Řídící komise pro Čechy Fotbalové asociace České
republiky (viz https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/249) a také na úložišti Google – odkaz:
https://drive.google.com/drive/folders/1vlgyTB1f3fNPEL7a1XH-BXHav3oFYU7D?usp=sharing.
Zdeněk Bárta v. r.
předseda Sportovně technické komise
Řídící komise pro Čechy Fotbalové asociace České republiky
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