FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019217173
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Bačo Vojtěch (95071368)

Klub:

6270041  Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.

Soutěž:

2018627A2A  Znojemské pivo III. třída skupina A

Zápas:

Božice A  Micmanice ,2018627A2A1707

ROZHODLA TAKTO:
Disciplinární komise ( dále jen DK) OFS Znojmo v souladu s ustanovením § 89 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ) zahájila disciplinární
řízení (dále jen DŘ) na základě důvodného podezření e spáchání disciplinárního přečinu podaného Alešem Ludvíkem a na základě
výsledku šetření PČR, KŘ Jmk, Územní odbor Znojmo, OO P Hrušovany nad Jevišovkou, čj.KRPB1005229/ČJ2019061310LK ze dne
28.5.2019 s BAČO Vojtěch ID 95071368, HP utkání, člen oddílu TJ Sokol Božice, který za použití sociálních sítí (SMS) obvinil AR Aleše
Ludvíka 75040688 z přijímání úplatku a použil pohrůžky fyzického napadení
ROZHODNUTÍ DK
HP utkání Bačo Vojtěch je vinen disciplinárním přečinem Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným podle § 45
Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v souvislosti s výše uvedeným utkáním, ve kterém vykonával funkci HP oddílu Božice jehož je členem, použil vůči AR Aleš Ludvík dne
8.4.2019 v 05.30 hod cestou SMS zprávy v souvislosti s utkáním BožiceMicmanice pohoršující a urážlivé výroky provedených zvlášť
hrubým způsobem spojených s vyhrožováním fyzické újmy,
za což se podle § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce HP a pobytu na hráčské lavičce ve všech
funkcích do 16.9.2019
a současně se ukládá peněžitá pokuta ve výši 500,Kč
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst.8) DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu ( Božice
)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

16.09.2019 00:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
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.

Zapsáno dne: 06.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019217162
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Černý Radek (73030667)

Klub:

6270781  FOTBAL JEVIŠOVICE, z. s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jaroslavice A  Jevišovice B ,2018627A1A2504

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Jevišovice B pro neoprávněné nastoupení hráče Rožnovský Jan, ID: 94040253, který byl v utkání 1.B třídy
Jevišovice A  Želešice se začátkem utkání ve 13,30 hod. vyloučen v 45 minutě poi 2. ŽK a automaticky mu tak byla zastavena činnost, kdy
následně v 17,00 hod. nastoupil v základní sestavě utkání Jaroslavice A  Jevišovice B.
Rozhodnutí DK
Vedoucí družstva Černý Radek je vinen disciplinárním přečinem Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce podle §
50 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
jako jako VD umožnil neoprávněně nastoupení hráče Rožnovský Jan k utkání ač byl tento v předchozím utkání 1.B třídy Jevišovice A 
Želešice se začátkem utkání ve 13,30 hod. vyloučen ve 45 minutě po 2. ŽK a automaticky mu tak byla zastavena činnost, ale následně v
17,00 hod. pak neoprávněně nastoupil v základní sestavě utkání Jaroslavice A  Jevišovice B.
za což podle § 50 odst.3 DŘ FAČR ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti do 17.6. 2019 nepodmíněně
a současně se ukládá peněžitá pokuta ve výši 300,Kč
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst.6, a odst.8) DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu
( Jevišovice )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

300,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

17.06.2019 00:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR nevyhotovuje.

POUČENÍ:
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.

Zapsáno dne: 06.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019217166
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270781  FOTBAL JEVIŠOVICE, z. s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jaroslavice A  Jevišovice B ,2018627A1A2504

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Jevišovice B pro neoprávněné nastoupení hráče Rožnovský Jan, ID: 94040253, který byl v utkání 1.B třídy
Jevišovice A  Želešice se začátkem utkání ve 13,30 hod. vyloučen v 45 minutě poi 2. ŽK a automaticky mu tak byla zastavena činnost, kdy
následně v 17,00 hod. nastoupil v základní sestavě utkání Jaroslavice A  Jevišovice B.
Rozhodnutí DK
Klub FOTBAL JEVIŠOVICE, z. s. je vinen disciplinárním přečinem Porušení soutěžního řádu podle § 69 Disciplinárního řádu (dále je
„DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když umožnil neoprávněně nastoupení hráče Rožnovský Jan k utkání, ač byl
tento v předchozím utkání 1.B třídy Jevišovice A  Želešice se začátkem utkání ve 13,30 hod. vyloučen ve 45 minutě po 2. ŽK a automaticky
mu tak byla zastavena činnost, ale následně v 17,00 hod. pak neoprávněně nastoupil v základní sestavě utkání Jaroslavice A  Jevišovice
B.
za což podle § 69 odst. 1 písm.e) DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest,kontumace utkání spočívající v povinnosti
potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho družstva 1: 7 ve prospěch družstva soupeře ( Jaroslavice A) (ponechán
výsledek dosažený v utkání)
a peněžitá pokuta 6.000,Kč.
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 ) DŘ

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

6 000,-

Poplatek DK:

150,-

Kontumace utkání:

7:1

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR nevyhotovuje.

POUČENÍ:
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.

Zapsáno dne: 06.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019217157
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Kunst Petr (95100608)

Klub:

6270191  Tělovýchovná jednota Hostim

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Starý Petřín  Hostim ,2018627A1A2502

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 25´ obdržel 1 ŽK´ a 71´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
,
- kritiku HR bez hanlivých výrazů
- zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře vrážením do soupeře
za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 02.06.2019 17:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
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.

Zapsáno dne: 06.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019217156
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Mačák Tomáš (91042118)

Klub:

6270791  SK Vranov nad Dyjí, z.s.

Soutěž:

2018627A3A  Znojemské pivo IV. třída skupina A

Zápas:

Vranov nad Dyjí  Pavlice ,2018627A3A1202

ROZHODLA TAKTO:
Hráč je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu (dále jen DŘ“) Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 51´ obdržel 1 ŽK´ a 75´ obdržel 2 ŽK a následně ČK za
- kritiku HR bez hanlivých výrazů
- simulování pádu
za což se podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání
nepodmíněně.

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 1 od 02.06.2019 16:53

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
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.

Zapsáno dne: 06.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019217479
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Nevrkla Libor (78120824)

Klub:

6270191  Tělovýchovná jednota Hostim

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Starý Petřín  Hostim ,2018627A1A2502

ROZHODLA TAKTO:
VD je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 45 Disciplinárního
řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
v 63´ byl vykázán z lavičky náhradníků pro opakovanou kritiku výkonu rozhodčího s následným použitím vulgárního výrazu
za což se podle § 45/1 DŘ FAČR ve spojení s § 24 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu funkce VD a zákaz pobytu na hráčské lavičce ve
všech funkcích do 17.6.2019 (tj. na 2 soutěžní utkání) nepodmíněně
a současně se ukládá peněžitá pokuta ve výši 500,Kč
S odkazem na ustanovení § 5 odst. 2 DŘ a v souladu s § 20 odst.6, a odst.8) DŘ bude uložená pokuta zapsaná na sběrnou fakturu klubu
( Hostim )

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

500,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

17.06.2019 00:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101 odst. 4 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
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.

Zapsáno dne: 06.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019217159
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Klub:

6270741  TJ Sokol Přímětice

Soutěž:

2018627C1D  SPORTIKA Okresní přebor dorostu  o přeborníka

Zápas:

Olbramovice  Přímětice ,2018627C1D0602

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Přímětic pro disc. přečin nenastoupení k utkání
Rozhodnutí DK
Klub Přímětice je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 Disciplinárního řádu (dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále
jen „FAČR“), Nenastoupení družstva dorostu k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu. pro
za což se oddílu Přímětice. podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR
uděluje finanční pokuta 3.500,Kč, která bude řešena sběrnou fakturou klubu
a
současně se utkání kontumuje dle § 36 ods.1 DŘ spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek jeho
družstva 0 : 3 ve prospěch družstva soupeře  (Olbramovice)
Uloženou pokutu je potrestaný klub povinen uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti sběrné faktury ( §20, odst.6 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

3 500,-

Poplatek DK:

100,-

Kontumace utkání:

3:0

ODŮVODNĚNÍ:

POUČENÍ:
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.

Zapsáno dne: 06.06.2019

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2019217160
Disciplinární komise  Znojmo

VE VĚCI:
Osoba:

Rožnovský Jan (94040253)

Klub:

6270781  FOTBAL JEVIŠOVICE, z. s.

Soutěž:

2018627A1A  Znojemské pivo Okresní přebor muži

Zápas:

Jaroslavice A  Jevišovice B ,2018627A1A2504

ROZHODLA TAKTO:
STK předává do DK družstvo Jevišovice B pro neoprávněné nastoupení hráče Rožnovský Jan, ID: 94040253, který byl v utkání 1.B třídy
Jevišovice A  Želešice se začátkem utkání ve 13,30 hod. vyloučen v 45 minutě poi 2. ŽK a automaticky mu tak byla zastavena činnost, kdy
následně v 17,00 hod. nastoupil v základní sestavě utkání Jaroslavice A  Jevišovice B.
Rozhodnutí DK
Hráč je vinen disciplinárním přečinem Neoprávněné nastoupení k utkání a neoprávněný výkon funkce podle § 50 Disciplinárního řádu
(dále je „DŘ“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), když:
jako hráč starší 15ti let neoprávněně nastoupil k utkání ač byl v předchozím utkání 1.B třídy Jevišovice A  Želešice se začátkem utkání ve
13,30 hod. vyloučen v 45 minutě po 2. ŽK a automaticky mu tak byla zastavena činnost, ale následně v 17,00 hod. pak neoprávněně
nastoupil v základní sestavě utkání Jaroslavice A  Jevišovice B.
za což podle § 50 odst.1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 3 SU NEPO
Počátek trestu počíná běžet po ukončení předchozího trestu tj. od 10.6.2019 (§ 23 odst.7 DŘ)

UDĚLENÉ TRESTY:
Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti:

Počet SÚ 3 od 10.06.2019 17:23

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 20 odst. 2 Procesního řádu FAČR nevyhotovuje.

POUČENÍ:
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.

Zapsáno dne: 06.06.2019

