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Zápis STK SKFS ze dne 14. 9. 2021

1) Rozhodnutí STK SKFS
STK SKFS ukládá dle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS SKFS
klubu FK Dobrovice (číslo oddílu 2070081) pořádkovou pokutu ve výši 2.000,-Kč za
porušení povinnosti při utkání č. 2021210A1A0703, dle RS SKFS čl. 2 bod. 2 – oddíl
nezabezpečil v areálu zákaz distribuce nápojů ve skle.
STK SKFS ukládá dle § 7 odst. 3 SŘ v návaznosti na Procesní řád FAČR a RS SKFS
klubu SK Český Brod z.s. “B“ (číslo oddílu 2040071) pořádkovou pokutu ve výši
5.000,-Kč za porušení povinnosti při utkání č. 2021210A1A0704, dle čl. 2 kapitola
Pořizování videozáznamu a přímého přenosu z utkání písmeno a) a b) RS SKFS –
oddíl neposkytl nezkrácený a nepřerušovaný videozáznam v přímém přenosu na
http://tvcom.cz/ a nezaslal do 24 hodin „zpožděný on-line záznam“.

2) Projednání STK SKFS
STK SKFS projednala zprávu delegáta utkání I. A třídy skupina A č. 2021210A2A0702
TJ Sokol Klecany - SK SPARTAK Příbram. Zpráva upozorňuje na kruhové betonové
základy sloupů, na kterých je umístěna závěsná ochranná síť. Tyto betonové
základy se nachází nad úrovní terénu a jsou umístěny 2 metry za brankovou čárou.
STK SKFS nařizuje klubu TJ Sokol Klecany (číslo oddílu 2090191) při organizaci
domácích utkání zabezpečit za pravou brankou z pohledu od kabin, kruhové
betonové základy sloupů, na kterých je umístěna závěsná ochranná síť takovým
způsobem, aby dle Pravidel fotbalu, Pravidlo 1 – HRACÍ PLOCHA, VÝKLAD
K PRAVIDLU, Všeobecná ustanovení bod 1.7 byla zajištěna bezpečnost hráčů.
STK SKFS projednala zprávu rozhodčího utkání KP mladších žáků skupina B
č. 2021210F1B0703 FK Pšovka Mělník – Sparta Kutná Hora. Zpráva upozorňuje na
poškození zařízení kabiny hostů.
STK SKF telefonicky informovala o vzniklém problému vedoucího týmu hostí
(Sparta Kutná Hora) Pavla Ovčačíka ID 76040527, který již komunikuje s vedoucím
týmu domácích (FK Pšovka Mělník) Vítem Vlasákem ID 00040227 a sjednávají
nápravu poškozeného zařízení.
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STK SKFS nezahájila projednání protestu SK Kladno “B“ (číslo oddílu 2030721)
podaného prostřednictvím IS FAČR v utkání č. 2021210C1A0706, jelikož podaný
protest nesplňuje obsahové náležitosti dle § 26 odst. 4 Procesního řádu FAČR.
STK SKFS vyzývá klub SK Kladno “B“ (číslo oddílu 2030721) k odstranění vad
protestu ve lhůtě 5 dnů od vyzvání z důvodu, že protest nesplňuje obsahové
náležitosti dle § 26 odst. 4 Procesního řádu FAČR. Odstranění vad protestu je
možné zaslat na sekretariát SKFS (e-mail: info@skfs.cz nebo prostřednictvím
datové schránky SKFS).

Poučení
Proti rozhodnutí STK SKFS je přípustné odvolání účastníkem řízení podáním odvolání u
orgánu příslušného rozhodovat o odvolání dle § 21 Procesního řádu FAČR ve lhůtě sedmi
dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Výše uvedené rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty bylo vydáno dle § 29 odst. 1
Procesního řádu FAČR jako první úkon v řízení rozhodnutí o uložení pokuty, jelikož STK
SKFS považuje skutkové zjištění před zahájením řízení za dostatečné pro uložení
pořádkové pokuty.

Daniel Devera v. r.
Předseda STK SKFS
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