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Příloha č. 1: Zápis z jednání STDK 

Datum zveřejnění: 1. 6. 2016     

Přítomni:   Horn (předseda), Filip, Hopfinger, Kňap, Suhrada, Šebek 

STDK projednala případy a rozhodla takto: 

1)   Uložila nepodmíněné tresty zastavení činnosti: 

Hráč: Tým: Liga: 
Trest zastavení činnosti 

nepodmíněně: 
Důvod: 

Turínek J. Bedna 98 FC 2A 1 SU od 25. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Bartoníček 

P. 
Palouček AC 3C 1 SU od 25. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Šimek Zb. 1. FC Žižkov 4A 1 SU od 31. 5. 2016 
ČK po 2. ŽK - vrážení do 

soupeře 

Nečas 

Marek 
Kříženeček 4C 1 SU od 26. 5. 2016 

ČK po 2. ŽK - podražení, 

nesp. chování 

Jindra J. 
Pneuservis-

Bartoušek 
5E 5 SU od 1. 6. 2016 

Kapitán týmu, jehož hráč 

nastoupil na cizí RP. 

Horký K. Le Jardin 6B 1 SU od 24. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Pelich J.  
New Jersey 

Devils B 
7B 1 SU od 31. 5. 2016 

ČK po 2. ŽK - držení 

soupeře, nesp. chování 

Kirschner J. Akvaristika TJ 8K 1 SU od 28. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Mádle M. Klucy PFS 8Q 1 SU od 28. 5. 2016 2. ŽK v soutěži 

Moučka M. 
Trops 1. SK 

SUP 
S2B 1 SU od 27. 5. 2016 

ČK po 2. ŽK - hra rukou, 

faul 

Břicháč L. 
Benda 1964 

OFC UVL 
U1 1 SU od 25. 5. 2016 ČK po 2. ŽK – fauly 

Leitermann 

V. 

Benda 1964 

OFC UVL 
U1 3 SU od 25. 5. 2016 

ČK - urážka asistenta 

rozhodčího 

Mašát J. Rio Bravo F3B 1 SU od 27. 5. 2016 
ČK - hra rukou brankáře 

mimo PÚ 

Brabec L. 1.PSKN F4A 1 SU od 26. 5. 2016 

ČK - zmaření vyložené 

brankové příležitosti 

soupeře 

Upozornění: Všechny nevyčerpané tresty se převádějí do další sezóny (Podzim 

2016). 

SU = soutěžní utkání 

2)   Uložila tresty dle SŘ a Propozic soutěží za absenci rozhodčích: 

Tým: Liga: Absence: Trest: 

Sporčestr City FC 6G 2 SU dne 27. 5. 2016  Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč. 

The Rabbit Hole 8N 2 SU dne 28. 5. 2016  Odečtení 4 bodů, pokuta 800,- Kč. 

 



 

3)   Uložila další tresty:  

Tým: Liga: Trest: Důvod: 

Pneuservis-

Bartoušek 
5E 

Odečtení 2 

bodů. 

Start hráče na cizí RP v utkání Pneuservis-

Bartoušek – Unreal Students FC dne 25. 5. 2016. 

Pavilon 8 AHC 7J 
Pokuta 100,- 

Kč. 

Oboustranná stížnost na rozhodčí utkání Habet 

Praha FŇ – Texas N.Strašecí FC dne 29. 5. 2016. 

The Rabbit 

Hole 
8N 

Vyloučení ze 

soutěže. 
Nedostavení se k 3 SU (17. 4., 15. 5., 29. 5.2016). 

4)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání:  

                                     Utkání: Liga: Výsl.: Důvod; pokuta: 

Don Giovanni - 
Břewnow boys 

KMK 
3A 0:6 

Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Dynamo UK - Fešáci ve vatě 3B 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

KTB B - Trops 1. SK 3D 6:0 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

Plameňáci 1. FC A - SAS fans 5G 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Tream Deam FC - A - klub 90 7A 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Guatemalské ještěrky - Killing power FC 7F 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Partizan Jednota - Hubertův Tuřín 8A 0:6 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Neumann S. K. - F.R.F. mit vocet 8E 0:6 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

Parta AC - Viktor 1. FC 8E 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Gekad - Target FC 8H 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Ak-Bars - Lohy Boys 8M 6:0 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

Old Mosquitos - The Rabbit Hole 8N 6:0 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

VŠSK MFF UK VET 

A 
- 
Gambrinus VH 

VET 
V2B 0:6 Nedostavení se k utkání; 500,- Kč. 

Kapacity FC - Zlatý krysy FC V3A 0:6 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Vršáci VET - 
Don Giovanni 

VET 
V3C 6:0 

Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

STG Milovice - Tuscarora VET V3D 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Sebranka FC VET - Masters V V4C 6:0 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Sklenářka S. G. - Kumpáni VET V4E 0:6 
Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

Batalion Vinohrady 

FC 
- PFC Kodymka V4E 6:0 

Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 



Klokan club UVL - 
Cormoran FC 

UVL 
U1 6:0 

Nedostavení se k utkání (s 

omluvou); 200,- Kč. 

 

 

5)   Vyhlásila kontumační výsledek utkání – technická kontumace:  

                                Utkání: Liga: Výsledek: Důvod:: 

Pneuservis-

Bartoušek 
- 
Unreal 

Students FC 
5E 0:6 Start hráče na cizí RP. 

Real 8 FC - Anbesorry F3B 0:5 
Start hráče bez uhrazeného členského 

příspěvku SF ČR (Vavrda A.) 

6)   Projednala žádosti a podněty:                

Jméno: Tým: Liga: Podnět: Rozhodnutí: 

Barvínek 

O. 

Klokan 

Perón club 

A 

2A 

Podnět rozhodčího utkání Deko 

– Klokan Perón club A k 

zahájení disciplinárního řízení, 

zastavení činnosti od 25. 5. 

2016. 

Po prošetření případu činnost 

uvolněna dnem 31. 5. 2016. 

  
KáGéčko 

A 
6C 

Stížnost na postup rozhodčího 

utkání KáGéčko A – H. K. 12 

dne 24. 5. 2016. 

Zamítnuto, potvrzen výsledek 

1:2. 

  
F.R.F. mit 

vocet 
8E 

Neuhrazení finančního závazku 

vůči PSMF. 

Podmínečné vyloučení ze 

soutěže do 10. 6. 2016; 

nebude-li závazek uhrazen do 

tohoto termínu, bude tým ze 

soutěže vyloučen. 

Uložené pokuty se nehradí hotově, ale po skončení soutěže se týmům započítávají 

do celkového vyúčtování startovného.  

Proti rozhodnutí STDK je možné podat odvolání elektronicky na adresu 

psmf@psmf.cz nebo osobně v sekretariátu PSMF (poplatek viz Soutěžní řád 5+1 – 

sazebník poplatků), a to do 14 dnů od zveřejnění zápisu z jednání STDK. Zápis 

zveřejněn dne 1. 6. 2016.  

Zapsal: Zdeněk Hopfinger                                            Za STDK: Matěj Horn (předseda) 

Zdroj: PSMF (24)  

mailto:psmf@psmf.cz


Příloha č. 2: Zápis o rozhodnutí ORK 

 

P r a ž s k ý  s v a z  m a l é h o  f o t b a l u 
O d v o l a c í  a  r e v i z n í  k o m i s e 

ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE 
č. 02/J-16 

 
Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu (dále jen ORK) ve 
složení Štěpán Kout (předseda), Ladislav Salvet a Roman Pekárek (členové) 
projednala odvolání hráče Ruslana Murzakanova proti rozhodnutí Sportovně 
technické a disciplinární komise Pražského svazu malého fotbalu (dále jen 
STDK) ze dne 5. 4. 2016, a po seznámení členů komise se všemi podklady 
rozhodla v souladu s Disciplinárním řádem Pražského svazu malého fotbalu, 
článek 27, odst. 4  
 

změnit rozhodnutí STDK takto: 
Hráč Ruslan Murzakanov se trestá zastavením závodní činnosti na 6 soutěžních 
utkání od 2. 4. 2016 nepodmíněně.  
 
Zdůvodnění rozhodnutí:  
ORK zjistila na základě dokumentace disciplinárního řízení, pořízené STDK, a z 
vyjádření rozhodčího utkání The Penguins 6:5 B – AC Internazionale, že hráč 
Ruslan Murzakanov na hřišti tělesně napadl soupeře, ve svém jednání 
pokračoval i po svém vyloučení v prostoru střídaček, přičemž nebylo prokázáno, 
že by došlo ke zranění napadeného protihráče. Po předčasném ukončení utkání 
se pak hráč Ruslan Murzakanov dopustil dalšího nesportovního chování tím, že 
vyhrožoval hráčům soupeře.  
 
Podle Příkladového sazebníku trestů (dále jen PST), kapitola A, čl. 5, odst. 2, se 
tělesné napadení soupeře v přerušené hře trestá nepodmíněným zastavením 
závodní činnosti v rozmezí 3 – 5 týdnů; dále podle PST, kapitola A, čl. 2, odst. 3, 
se vyhrožování soupeři trestá nepodmíněným zastavením závodní činnosti v 
rozmezí 2 – 6 týdnů. Při souběhu různých disciplinárních provinění přitom platí 
ustanovení Disciplinárního řádu PSMF, kapitola V., čl. 23, odst. 2, že trest se 
uděluje za provinění nejzávažnější a k ostatním se přihlédne jako k přitěžující 
okolnosti.  
 
STDK při svém rozhodování správně přihlédla ke skutečnosti, že hráč Ruslan 
Murzakanov pokračoval ve svém jednání po i po svém vyloučení, a že rovněž 
došlo k souběhu dalšího disciplinárního provinění, při stanovení konkrétní sazby 
ale nesprávně aplikovala ustanovení PST, kapitola A, čl. 5, odst. 3, které se týká 
tělesného napadení soupeře, při kterém dojde k jeho zranění.  
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ORK změnila rozhodnutí STDK v 
souladu s citovanými ustanoveními PST a Disciplinárního řádu.  
 



Protože ORK PSMF, jako odvolací orgán, změnila rozhodnutí STDK, podle 
ustanovení Disciplinárního řádu PSMF, kapitola VI., čl. 25, odst. 4, se vrací 
odvolací poplatek ve výši stanovené v SPPO odvolávajícímu se hráči.  
 
 
V Praze, 29. 4. 2016  
 
Za ORK PSMF:  
Štěpán Kout  
předseda 

Zdroj: PSMF (24)  



Příloha č. 3: Certifikát Dobrý den Pelhřimov 

 

Zdroj: PSMF (24) 

  



Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty 

 



Příloha č. 5: Finanční rozvaha 

 

  



Příloha č. 6: Okruh otázek k prvnímu rozhovoru s panem předsedou 

Okruhy otázek 

Organizační struktura 

Orgány svazu – STDK, ORK 

Informace o svazu 

Výběr Prahy, organizace zápasů výběru 

Spolupráce s rozhodčíma 

Akce Dvanáctý zápas 

Kontrolování 

  



Příloha č. 7: Přepis druhého rozhovoru s panem předsedou 

O: Jak funguje plánování v PSMF, kdo má na starosti plánování.? 

Karel Filip (KF): U našeho svazu se příliš o plánování hovořit nedá. Hlavní předmět 

plánování je sestavení harmonogramu na další sezónu. Probíhá tedy dvakrát ročně. 

Jednou před podzimní a jednou před jarní sezónou. Harmonogram obsahuje zveřejnění 

přihlášky, do kdy se má odeslat, do kdy se pošle výpis plateb, do kdy mužstva musí 

zaplatit startovné, do kdy se mají poslat rozpisy a kdy začne sezóna. Vše dělají 

zaměstnanci svazu a nakonec to posvětí Výkonný Výbor PSMF. První krok pro další 

sezónu (podzim 2016) je zveřejnění přihlášek a od toho se pak odvíjejí další kroky. 

Poznámka – Funguje to dlouhodobě, plánování harmonogramu na každou sezonu, 

plánování krátkodobé. 

O: Plánují se nějaké další aktivity v průběhu sezóny, např. jednání STDK? 

KF: Vše se odvíjí od zavedeného konceptu, kdy se musí odevzdat zápisy z předchozího 

týdne do pondělí do 19:00. Zápisy se po té zpracují a STDK v úterý jedná o trestech. To 

je dané, schůze se nikdy neodkládá.  

O: Může se objevit nějaký problém s plánováním hracích ploch pro zápasy? 

KF: Může se objevit problém například s překládáním zápasů. Nějaký starosta si 

například vzpomene, že je den dětí a ten termín nám vezme. My pak musíme hledat a 

zajistit náhradní termín. Nebo například by byla komplikace, kdyby se začalo předělávat 

hřiště na Žižkově v průběhu sezóny. To je obrovské kvantum zápasů, které bychom 

museli přeložit a bylo by to obtížné zvládnout. 

 O: S plánováním souvisí cíle. Jaké jsou cíle PSMF? 

Našim cílem je odehrání všech zápasů Hanspaulských lig. Aby sezóna proběhla úspěšně, 

to znamená odehrání všech zápasů. Aby tato utkání proběhla v přátelské atmosféře. 

Našim cílem není nějaký průměr branek na zápas, důležité je aby si hráči v týmech dobře 

zahráli a aby je to bavilo. K tomu může přispět i rozpis utkání. Týmy si do přihlášky 

napíšou dny, kdy chtějí a hrát, tak je předpoklad, že hráči budou mít lepší pocit z hraní. 

Platí za to, že hrají. To je náš hlavní sportovní cíl. 

O: Máte nějaké ekonomické cíle? 



My máme nějakou představu z minulé sezóny, kolik hráčů nastoupilo, kolik peněz jsme 

za to utržili a podle přihlášek a předběžně nasmlouvaných hřišť, požadavků majitelů 

areálu se snažíme odhadnout, kolik by ta sezóna měla stát, jestli nám na to stačí rozpočet 

a jestli musíme zvyšovat startovné či nemusíme. Teď se nezvyšovalo startovné asi pět let 

(deset sezón). Letos se taky nebude zvyšovat. Našim cílem je tedy to, aby sezóna 

neskončila prodělkem. Aby to co se vybere, stačilo na pokrytí všech nákladů. 

O. Máte v plánu rozšiřovat počet týmů? 

Již několik let se počet týmu nerozšiřuje. V přihlášce je jasně dané, že další týmy se 

mohou soutěží účastnit, jen pokud se někdo jiný odhlásí. Ne, že bychom nechtěli, ale 

nemůžeme. To je způsobený tím, že je omezená kapacita hřišť. Čtyři roky dozadu se nám 

podařilo dát všechny zápasy na umělou trávu, většinou třetí generace, jsou zde pouze dvě 

umělé trávy druhé generace. Chceme toto zachovat. Mohli bychom otevřít hřiště např. na 

Pankráci nebo na Junioru, ale to úplně nechceme. Ani nemáme reklamu na to, že 

přijímáme další týmy, jen u nás na webových stránkách. 

O: Ani tedy nechcete rozšiřovat, pokud tomu dobře rozumím. 

Ano je to tak, je to dáno tou omezeností hřišť.  Ano, kdyby se otevřel někde nějaký nový 

areál, se kterým bychom byli dopředu domluvení, tak by ta snaha třeba byla. Platíme na 

těch hřištích podle zápasů. Nezadlužíme se někde kvůli tomu, abychom tam hráli 

v sezóně pár zápasů za 500 korun. 

O: Dají se snížit náklady? 

To by se nejprve musely snížit náklady v těch areálech nebo dostat od města např. 

milionovou dotaci, to by se pak daly snížit i příspěvky týmů. 

O: Může být cíl i získá í nějaké dotace? 

Ano, cíl takový být může. Získat dotace a snížení příspěvků. Ale spíše je to 

nepravděpodobné. Nájemné ceny jsou spíše nahoru. Máme rozdíl i v podzimní a jarní 

sezóně. Jarní sezóna vyjde určitě levněji, protože se nemusí tolik svítit jako v zimě. 

O: Jak probíhají plány ohledně nového webu a mobilní aplikace? 

Minulý týden tu byli lidé ze Slovenska. Aplikace by byla lepší než to, jak to teď funguje. 

Podmínkou je aby sestavili intranet tak, jak ho máme v současnosti. Myslím si, že funguje 

dobře, ale neříkám, že se nedá vylepšit, ale firma, u které to momentálně máme, to neumí 



dát do mobilní aplikace. U nového správce by bylo lepší, že si pak můžete u jednotlivých 

hráčů zjistit statistiky. Rozklikl byste si sebe, sezónu Jaro 2016 a ukázalo by se vám 11 

zápasů, 18 gólů. V tom vidím to hlavní zlepšení. Pak také nějaká grafika. Někomu se 

nelíbí, že je teď web černý. Potom se zas někomu nebude líbit, když web bude zelený. 

Nemůžete se holt zavděčit všem. 

O: Co se týče výběru Prahy a jeho ambicích v DRFG superlize? 

Jelikož se podařilo vyhrát první ročník, tak cílem je obhájení prvenství v další sezóně. 

Samozřejmě se ale ještě neví, jestli další ročník bude. To záleží na AMF ČR. Dále na 

České Televizi, jestli to bude chtít dál vysílat.  Díky tomu tam jsou někteří sponzoři. 

Cílem ale zůstává umístění, co nejvýš.  

Pozn. Cíl ze stanovy. 

O: Je snaha sehnat pro PSMF sponzory? 

To ani není, protože si to potenciální partneři podmiňují, že by se Hanspaulská liga 

jmenovala např. T-Mobile Hanspaulská liga. A to my prostě nechceme. Zatím nepřišla 

podle nás adekvátní nabídka a myslíme si, že je toho názvu škoda. Od MF DNES nám 

přišla nabídka na 90.000 Kč, ale v přepočtu devět korun za hráče nám přijde málo. To 

bychom na tom startovném moc neušetřili. 

O: Takže sponzoři by byly, kdyby nabízely více peněz? 

Asi tak no. 

O: Je snaha se nějak dostat do médií? Nedávno jsem něco četl v Pražském deníku. 

Buď to je z těch novin zájem. Jako tenkrát byly právě v MF DNES zveřejňovány 

výsledky. Určitě rok nebo dva to tam bylo. Různé představování týmů, kdy tam ty týmy 

poslali něco o historii, fotku. To bylo všechno zadarmo. Ale tenkrát jsem se setkal s tím, 

že mi volali z Primy, že by chtěli se mnou natočit rozhovor na hřišti, a že by to stálo tolik 

a tolik. O takovou formu placené reklamy nemáme zájem. Pokud to ty média dělají 

zadarmo, tak s tím nemáme problém. 

O: Jak to vypadá se situací kolem rozhodčích? 

Po jistém nátlaků týmů jsme jim dovolili, aby za ně pískal zápasy někdo jiný, kdo není 

na soupisce týmu. Buď to pískají jejich kamarádi, nebo si najímají rozhodčí a dávají jim 



za to peníze. V rámci první ligy nebudou zatím dotovaní rozhodčí. Týmy první ligy si 

ovšem vybírají nějakou částku na rozhodčí, které jim v sezóně najatá agentura dodává. 

My jsme pro ně udělali na oplátku to, že nemusí chodit pískat cizí zápasy. Místo toho aby 

tedy platil rozhodčí na cizí zápasy, tak platí rozhodčí, aby pískali první ligu. 

O: Jak funguje plánování rozpisu utkání. 

My připravíme systém na základě podaných přihlášek. Seřadí se týmy např. šestých lig 

pod sebe. Všechny ty týmy mají nějaké požadavky a podle nich se pak sestavují jednotlivé 

ligy. Snaha je, aby bylo u sebe co nejvíc týmů s nejbližšími požadavky. Až se utvoří 

tabulka, tak systém podle přednastavených tabulek generuje rozpis zápasů, a kde kdo 

bude hrát. Samozřejmě to generuje sestupně od první ligy až po poslední. Pokud systém 

nedokáže určit termín, tak termín přiřadíme ručně. 

O: Slyšel jste o podobně rozvinutém systému soutěží např. v zahraničí? 

Určitě si myslím, že funguje hodně lig všude po světě. Dále jsem slyšel, že podobně je 

tom třeba hokejbalová liga v Bratislavě. 

O: Jaký máte názor na výši příspěvků, jak se to hráčům vrátí? 

Momentální výše příspěvků mi přijde adekvátní. Za těch 300 Kč na hráče, hráč může po 

tři měsíce být součástí soutěže, sledovat výsledky, kolik bodu mu zbývá na postup atd. 

Navíc, když hráč přijde na deset utkání z jedenácti, tak to je 30 Kč na zápas. Když si jdete 

tamhle kopnout na umělou trávu s kamarády, tak to může stát 50 Kč pro jednoho na 

hodinu. Dáváme tak možnost žít čtyři měsíce něčím, co má podle nás smysl. Alespoň 

máte nějakou zábavu. 

O:Kolik lidí čítá sekretariát PSMF? 

Tři lidi. Staráme se o běžný chod soutěže a plánujeme soutěž. Třídíme výsledky, 

zapisujeme výsledky atd. Zároveň jsme členi Výkonného Výboru. Zároveň jsme všichni 

pracovníci na plný úvazek.  

O: Jak to všechnu práci zvládáte? Přijde vám tři lidé jako dostačující počet? 

Já si myslím, že ano. Ve třech se to dá zvládnout. Náklady na zaměstnance nejsou jen 

v platu, ale nějaký odbory atd. Další zaměstnanec by sice mohl být, ale nezaručuji vám, 

že by nebyly větší příspěvky. 



 

O: Máte svého člověka v AMF ČR? 

Asociace sídlí v Praze a máme v ní svého člověka, který je členem správní rady AMF 

ČR, který je předsedou STDK u nás. 

O: Kdo řeší Výběr Prahy?  

Výkonný Výbor vybral čtyř lidi. Z těch čtyř lidí byli osloveni dva. Ti to přijali a zastávají 

funkci trenéra a vedoucího týmu. Ti sbírají informace o hráčích a vybírají hráče pro výběr.  

Jelikož se letos podařilo vyhrát, tak náš výběr asi tak špatný nebyl. Oba dva stejně jako 

hráči nedostávají žádnou odměnu a dělají to ve svém volném čase. Jediné, co jim platíme 

je cesta na venkovní zápasy a nějakou stravu a večeři nebo oběd. 

 

 


