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ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE 
č. 02/J-22 

 
 
Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu (dále jen ORK) ve složení Štěpán Kout 
(předseda), Ladislav Salvet a Roman Pekárek (členové) projednala odvolání družstva 1.FFS Úžas 
proti rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Pražského svazu malého fotbalu (dále 
jen STDK) ze dne 21.6.2022, a po seznámení členů komise se všemi podklady rozhodla v souladu 
s Disciplinárním řádem 5+1, článek 27, odst. 2 
 

potvrdit rozhodnutí STDK 
 
 

Zdůvodnění rozhodnutí: 
ORK se seznámila s dokumentací disciplinárního řízení, pořízenou STDK, a zjistila, že hlavní 
rozhodčí utkání F.C. U.G.A.R. – 1.FFS Úžas se při řízení tohoto utkání dopustil několika 
technických chyb, zejména nesprávnou aplikací Pravidel malého fotbalu 5+1, Pravidlo 15, bod II, 
odst. 4 a 5. 
 
Při posuzování námitek družstva 1.FFS Úžas proti těmto chybám hlavního rozhodčího STDK 
správně vycházela z ustanovení Pravidel malého fotbalu 5+1, Pravidlo 5, bod II, že rozhodnutí 
rozhodčího související s hrou jsou konečná, a dále z ustanovení Soutěžního řádu 5+1, kap. XIV., 
čl. 45, odst. 2, že námitky podané proti technickým chybám rozhodčího nemohou mít vliv na 
změnu výsledku dosaženého na hřišti, pokud STDK neprokázala rozhodčímu úmysl výsledek 
ovlivnit. Tento úmysl prokázán nebyl. 
 
ORK dále konstatuje, že za výše uvedené technické chyby byl hlavní rozhodčí utkání potrestán 
v souladu s Příkladovým sazebníkem trestů. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ORK nenalezla na verdiktu STDK žádné pochybení 
a plně se ztotožňuje s jí vyneseným rozhodnutím.  
 
Protože ORK, jako Odvolací orgán, nezrušila rozhodnutí STDK, propadá podle ustanovení 
Disciplinárního řádu 5+1, kap. VI., čl. 25, odst. 4, odvolací poplatek ve výši stanovené v SPPO ve 
prospěch PSMF. 
 
 
V Praze, 4.7.2022 
 

 
Za ORK PSMF: 
Štěpán Kout 
předseda  
 
Poučení:  Podle Disciplinárního řádu 5+1, kap. 6, čl. 27., odst. 6, je rozhodnutí Odvolací a revizní 
komise Pražského svazu malého fotbalu jako Odvolacího orgánu konečné a nelze se proti němu 
odvolat. 


