Olomoucký krajský fotbalový svaz, Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc
Zápis č. 3/2020
z jednání VV OKFS, konaného v Olomouci dne 9. 3. 2020
Přítomni: Mgr. Kaláb, Charvát, Mgr. Páral, Bc. Kubíček, Mgr. Ondroušek, RNDr. Elfmark, Ing. Rác
Omluveni:
Sekretariát: Peřina
Hosté: Zdeněk Zlámal - I. místopředseda FAČR za Moravu, JUDr. Jan Pauly - generální sekretář
FAČR, Mgr. Jan Lego, Ph.D - vedoucí LPO FAČR, Josef Mrnka - člen SRNF KFS, sekretáři OFS
v působnosti KFS
Jednání zahájil a řídil předseda VV Mgr. Stanislav Kaláb
Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze zápisu č. 2/2020
2. Výsledky hospodaření OKFS za uplynulé období roku 2020
3. Organizační a různé
K bodu 1:
- jak vyplynulo z provedené kontroly zápisu minulého zasedání č.2/2020, úkoly byly splněny
K bodu 2:
- Výsledky hospodaření OKFS za měsíc únor 2020 byly zaslány všem členům VV v elektronické
podobě. Po diskuzi vzal VV informaci na vědomí.
- Bylo zasláno opětovné vyúčtování účelové dotace z rozpočtu FAČR pro potřeby
tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže za rok 2015 na základě požadavku
finančního oddělení FAČR
- Byl vznesen návrh na odměnu jednotlivým členům odborných komisí za každé zasedání.
Odměna by byla vyplacená po ukončení každé části SR (podzim, jaro).
- I. místopředseda FAČR za Moravu p. Zdeněk Zlámal pozitivně hodnotil výsledky
hospodaření OKFS za uplynulé období.
- Předseda HK Mgr. Josef Ondroušek předložil VV návrh finanční podpory oddílům, které
hrají soutěže KFS z přebytku financí za uplynulé účetní období. Požádal zástupce FAČR a
přítomné na dnešním zasedání VV o zjištění možnosti použití vyúčtování materiální podpory
klubům do Smlouvy o spolupráci při rozvoji fotbalu v České republice pro rok 2020.
K bodu 3:
- VV vzal na vědomí:
- Informaci o uskutečnění pravidelného semináře rozhodčích a DFA, který proběhne
13. - 14. 3. 2020 v hotelu S-Port Véska. KR OFS byly vyzvány k návrhu nových rozhodčích
pro řízení krajských soutěží. Nové rozhodčí navrhly OFS Přerov – 1 a OFS Olomouc – 2.
Ostatní okresy momentálně nemají rozhodčí na doplnění. V jarní části soutěžního ročníku
budou nadále probíhat VPR KFS a akademie rozhodčích KFS. Nominační listina rozhodčích
pro jarní část SR 2019/2020 bude předložena VV po semináři rozhodčích.
- Návrh místa pro uskutečnění krajského finále veteránského fotbalu, které by mělo
proběhnout v letošním roce v okrese Jeseník. Na příštím zasedání upřesní místo konání
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Ing. Milan Rác, předseda OFS Jeseník. Termín je předběžně dohodnut na začátek května.
Po upřesnění termínu bude zaslána pozvánka a propozice krajského finále na přihlášené
okresy.
Informace všech okresů ohledně připravenosti na zahájení jarní části soutěží v SR
2019/2020. Přednesené doporučení a návrhy se VV bude snažit realizovat v soutěžích KFS,
zejména co se týká soutěží mládeže.
OFS Jeseník, Olomouc, Přerov, Šumperk a Prostějov mají soutěže připravené, dle předešlých
standardů z minulých ročníků.
OFS Prostějov provedl před zahájením jarní části soutěžního ročníku 2019/2020 změnu
sekretáře OFS. Od 1. 3. 2020 bude tuto pozici zastávat p. Petr Antoníček Dis. a změnu GTM
okresu. Od 1. 4. 2020 bude novým GTM OFS p. Jan Petrásek.
Informace z Regionální porady FAČR na kterou byli pozvání předsedové KFS a z každého
kraje jeden předseda OFS. Jednalo se zejména o nové struktuře začlenění GTM OFS, kteří
budou od 1. 7. 2020 spadat do kompetence KFS včetně financování. FAČR vypracuje návrh
nové smlouvy GTM a zašle ji k doplnění pracovní činnosti na patřičné KFS .
Informace od generálního sekretáře FAČR JUDr. Jana Paulyho, který odpovídal na dotazy
přítomných osob jednání VV.
Valná hromada FAČR se uskuteční v Olomouci 29. 5. 2020 v NH hotelu.
Připravuje se změna stanov FAČR. Návrhy budou zaslány k připomínkování do fotbalového
hnutí v co nejkratším termínu.
FAČR řeší problémy s navýšením financování nákladů na rozhodčí a DFA pro soutěže FAČR,
KFS, OFS.
Vnímá nárůst počtu soutěží a tím spojené navýšení nákladů na rozhodčí.
Vnímá neekonomické účtování dopravného rozhodčích a DFA ve všech soutěžích.
Dopravné není účtováno za skutečně vynaložené náklady na dopravné z místa trvalého
bydliště. Rozhodčí v některých případech nezohlední návaznost na předešlou delegaci
v průběhu dne a účtují si opětovně dopravné z místa trvalého bydliště, přestože na další
utkání už nejedou z místa trvalého bydliště, ale pokračují dále z místa předešlého utkání.
Finanční oddělení FAČR připravuje úsporná opatření ke snížení těchto nákladů. Návrhy
budou zaslány na řídící komise FAČR ,KFS, OFS.
Množící se připomínky ke znovu obnovení střídavých startů hráčů do věkové kategorie
starších dorostů pro soutěže řízené ŘKM, ŘKČ, KFS, OFS.
FAČR pozitivně reaguje na vzniklou situaci, bude se snažit problém střídavých startů a
udržitelnosti mládežnických soutěží pořádaných FAČR na všech úrovních přednést na
nejbližším kongresu UEFA. Bude žádat evropskou federaci o nové povolení systému
střídavých startů mládeže.
Příští jednání VV OKFS a Nadačního fondu se uskuteční v pondělí 6. 4. 2019 od 15.00 hod.
v Olomouci.

Zapsal: Pavel Peřina
sekretář OKFS

Kontrola: Mgr. Stanislav Kaláb
předseda VV a SR NF

