Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského
fotbalového svazu
Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 4- 2019/2020

Přítomni:

Ing. Petr Vysloužil, Mgr. Petr Kondler, Vladimír Boček, Mgr. Petr Caletka,
Lubomír Samek, Stanislav Kaláb ml.

Omluveni:

---------

Hosté:

---------

Datum, čas: 16.10.2019
Místo:

Olomouc - Véska

PROGRAM JEDNÁNÍ KR:
1. Zahájení
2. Rozhodnutí KR
3. Různé
4. Kontrolní fyzické prověrky
5. Mimořádný seminář R O-KFS
6. Závěr

Bod 1
Jednání zahájil předseda KR Ing. Vysloužil, přivítal všechny přítomné a přešel k dalším
bodům jednání.
Bod 2
KR rozhodla na základě shlédnutí videozáznamů, zápisů o utkání, zpráv DFA a
vlastního šetření takto:
1) Utkání 10. kola KP mužů, Opatovice - Medlov:
Rozhodčí utkání David Kopecký – nesprávně nenařídil PK pro hostující družstvo.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
2) Utkání 3. kola KS dorostu sk. A, Dolany – Velké Losiny:
Rozhodčí utkání Roman Kylar – KR si vyžádala vyjádření R k okolnostem v daném utkání.
3) Utkání 11. kola KP mužů, Lutín - Litovel:
Rozhodčí utkání Robert Šrejma – snížená známka DFA.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
4) Utkání 11. kola KP mužů, Kralice - Želatovice:
Rozhodčí utkání Petr Brázdil ml. – snížená známka DFA.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
5) KR dále vydala tato rozhodnutí o peněžitých trestech:

č.j.

rozhodčí

010/19-20
011/19-20
012/19-20
013/19-20
014/19-20
015/19-20
016/19-20

Dorušák Jiří
Zbožínek Lukáš
Kryl Stanislav
Jurčák Milan
Kylar Roman
Čtvrtlík Jakub
Čtvrtlík Jakub

výše peněžitého trestu
200,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

podnět
STK
STK
STK
STK
STK
STK
vlastní šetření

Bod 3
INFORMACE PRO STK A DK:
KR provedla revizi všech R předaných STK a DK k dořešení KR v tomto SR.
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KR se opakovaně k žádosti STK učiněné prostřednictvím sekretáře O-KFS zabývala
možností postihu administrativních nedostatků rozhodčích delegovaných k řízení
soutěží O-KFS jednotlivými OFS v zápisech o utkáních, které KR předá STK tzv. k
dořešení. Podle názoru KR je třeba nejprve ujasnit procesní postup dle předpisů FAČR,
zejména pokud jde o věcnou a místní příslušnost, tzn. zdali je k příslušnému postihu těchto
„okresních“ rozhodčích příslušná KR O-KFS nebo jednotlivé KR OFS, kterým bylo dané
konkrétní utkání v IS přesunuto k delegování rozhodčího. Po vyhodnocení procesních otázek
bude zvolen nejvhodnější postup. KR uvítá stanovisko STK k této věci, tj. jak má KR
v takových případech, kdy bylo utkání přesunuto - pokud jde o delegaci R - v IS na jinou
organizační jednotku. Tzn. zdali má KR postihovat R stejně jako „kmenové“ R O-KFS (avšak
otázka doručování rozhodnutí, zejména pokud jde o dostupnost kontaktních údajů
jednotlivých osob, jakož i následná vymahatelnost?), případně zdali má KR předávat věc
k dořešení jednotlivým KR OFS k dořešení, které budou následně informovat KR O-KFS a
tedy následně i STK (otázka efektivity takového postupu?), případně zdali KR nemá tyto
rozhodčí postihovat vůbec (otázka rovného zacházení se všemi R?).
Rozhodčí Čtvrtlík, Pekárek, Zbožínek (nováčci KFS) předaní KR z STK v úvodních
kolech soutěží upozorněni na nedostatky v rámci obecných upozornění KR všem R (tj. bez
finančního postihu), kdy KR takto postupuje u všech nových R stejně bez rozdílu, kdy tito
jsou postihování finančně až po opakovaném prohřešku, neboť jejich trestání drobných
nedostatků finančním postihem za první nikoli závažný prohřešek považuje KR za
nepřiměřeně tvrdé.
Rozhodčí Šebesta a Trávníček, kteří byli předáni KR z STK, budou řešeni písemným
upozorněním na předmětné nedostatky, v rámci nějž budou upozorněni na správný postup
s tím, že v případě opakování může být tento postihován i finančním trestem.
Předaní rozhodčí z DK Šteier, Zemánek, Hampl byli rovněž upozorněni na nedostatky v
popisu přestupku vyloučených hráčů v rámci písemného upozornění rozeslaného mj. i všem
ostatním R, kdy R byli upozorněni, že:
1) je nezbytné, aby po skončení utkání trvali při potvrzování ZoU na osobní
přítomnosti obou vedoucích družstva současně tak, aby byli kromě rozhodčích
v kabině přítomni současně ba dva vedoucí družstev.
2) je třeba v případě vyloučení hráče (třeba i po 2 ŽK), vyjádřit se ve Zprávě R v ZoU o
bližších okolnostech (tj. za jakých okolností k danému přestupku či přestupkům došlo,
zejména pokud jde o místo přestupku, oplácení apod.)
Ve všech ostatních případech, kdy to situace vyžaduje, postupuje KR dle § 11 Řádu
Rozhodčích a delegátů a podle Kapitoly VII. čl. 1 odst. 2 Rozpisu soutěží, kdy o
případném finančním trestu je vždy vydáváno samostatné rozhodnutí.
Bod 4
Dne 16.10.2019 se od 16:00 hod. v areálu Loko (Milo) Olomouc uskutečnily kontrolní
fyzické prověrky rozhodčích zařazených na nom. listině KP a meziskupiny, jakož i zájemců
z řad R z nom. listiny I.A a I.B třídy, kteří chtěli splnit FP pro KP v rámci těchto kontrolních
prověrek. Všichni zúčastnění FP splnili.
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Bod 5
KR na základě písemné žádosti skupiny rozhodčích datované dnem 2.9.2019, svolala na
den 16.10.2019 – po vykonání kontrolních fyzických prověrek (viz předchozí bod) – také na
18:00 hod. mimořádný seminář rozhodčích, jehož jediným bodem, bylo sdělení stanoviska
KR k této žádosti.
Stanovisko KR k předmětné žádosti, včetně programu mimořádného semináře byly
projednány na zasedání KR č. 3 dne 30.9.2019 s tím, že program mimořádného semináře
byl mj. uveden v zápisu KR č. 3 – 2019/2020 ze dne 30.9.2019, přičemž programová náplň
semináře byla rozhodčím známa kromě zápisu z KR č. 3, který byl všem R zaslán písemně,
jakož i zveřejněn na webu O-KFS, a dále byla programová náplň sdělena všem R spolu
s rozeslanou písemnou pozvánkou na tento mimořádný seminář.
KR rovněž ihned po obdržení předmětné žádosti přijala okamžitá opatření, zejména pokud
jde o obsazovací úsek.
Předseda KR po zahájení mimořádného semináře sdělil stanovisko KR k předmětné žádosti
skupiny rozhodčích. V závěru mj. sdělil, že KR bere tuto žádost skupiny rozhodčích na
vědomí.
Mimořádného semináře byl po celou dobu účasten také člen VV O-KFS p. Bohuslav
Charvát, kterému bylo taktéž uděleno slovo.
Bod 6
Příští zasedání KR bude upřesněno.
Zapsal: Mgr. Petr Caletka
Ing. Petr Vysloužil
předseda KR O-KFS
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