Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského
fotbalového svazu
Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 6 - 2020/2021

Přítomni:

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

Omluveni:

---

Hosté:

---

Datum, čas: 26.10.2020
Místo:

per rollam

PROGRAM JEDNÁNÍ KR:
1. Zahájení
2. Rozhodnutí KR
3. Rozpočet KR
4. Upozornění R – neuhrazené splatné peněžité tresty a vklady do SR
5. Různé
6. Závěr

Bod 1
Jednání zahájil předseda KR Ing. Vysloužil s tím, že poslal ostatním členům KR k vyjádření
body k zasedání, včetně podkladů. Jednání proběhlo per rollam od 15.10.2020 – 26.10.2020.
Bod 2
1) KR se na základě úkolu uloženého jí VV O-KFS, viz zápis VV č. 8, zabývala :
- dopis od výboru TJ Sokol Pivín k prošetření utkání 9.kola 1.B.A Sokol Klenovice – Sokol
Pivín. Dopis byl předán k dalšímu prošetření KRaD. Zprávu KRaD VV očekává do 20. 10.
2020. Následně sekretář zprávu rozešle všem členům VV a výboru TJ Sokol Pivín na
vědomí.
Na základě výše uvedeného požadavku KR O-KFS poskytla následující vyjádření:
Po zhlédnutí videozáznamu z předmětného utkání KR konstatuje, že R Milek Martin,
se dopustil několika chyb při uplatňování Pravidel fotbalu (některých i ve spolupráci s AR
Miroslavem Chládkem), a to zejména v aplikaci PF 12, část 1 a část 3, a to jak ve prospěch i
neprospěch domácího družstva, tak ve prospěch i neprospěch hostujícího družstva (např.
měl být mj. vyloučen asistent trenéra hostujícího družstva pro úmyslné opuštění TZ za
účelem projevení nesouhlasu s R nebo protestu proti rozhodnutí R, str. 114 PF).
Nicméně je třeba konstatovat, že ačkoliv se R podle názoru KR dopustil několika
chyb při uplatňování PF, je zřejmé, že všechna jeho rozhodnutí byla učiněna v rámci
kompetencí daných R příslušnými normami, R nijak své pravomoci nepřekročil a utkání řídil
objektivně, neboť se chyb dopustil na obě strany. KR tedy nepovažuje daný způsob řízení
utkání ani za tendenční nebo neobjektivní,
KR nicméně z důvodu zjištěných chyb při řízení utkání rozhodla takto:
Utkání 9. kola I. B třídy sk. A mužů, č. 2020710A3A0904, Sokol Klenovice - Sokol v
Pivíně, hrané dne 3.10.2020:
Rozhodčí utkání Milek Martin a asistent rozhodčího utkání Chládek Miroslav
– závažné nedostatky v řízení utkání a spolupráci rozhodčích.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
2) KR dále rozhodla takto:
1) R Antoníček Jiří - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 200,-Kč (rozhodnutí
KR č.j. 030/20-21)
2) R Molík Jan - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 300,-Kč (rozhodnutí KR
č.j. 031/20-21)
3) R Antoníček Ivo - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 200,-Kč (rozhodnutí
KR č.j. 032/20-21)
4) R Habermann Lubomír - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 200,-Kč
(rozhodnutí KR č.j. 033/20-21)
5) R Hrbáček Adam - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 200,-Kč (rozhodnutí
KR č.j. 034/20-21)
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6) R Štěpán Matěj - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 300,-Kč (rozhodnutí
KR č.j. 035/20-21)
7) KR dále provedla pohovor (upozornění e-mailem) R, Kipritidis Denis – na základě podnětu
STK.
Bod 3
ROZPOČET KR
KR projednala výsledky hospodaření za rok 2020.
Pro rok 2020 bylo z plánovaného rozpočtu O-KFS čerpáno pouze:
- cestovné na zasedání KR č. 1 – 5.- 2020/2021 a č. 7 - 2019/2020,
- prostředky na provedení fyzických prověrek před zahájením SR 20/21.
Žádné jiné plánované akce (zejm. semináře R) se vzhledem k omezením sportovní činnosti a
přerušení soutěží, a to jak v jarní části SR 2019/2020, tak i v podzimní části SR 2020/2021,
neuskutečnily.
Příjmy byly tvořeny:
a) peněžité tresty udělené R (001/20-21 – 035/20-21), a
b) vklady R do soutěží (pozn pro SR 20/21 bylo rozhodnuto o úhradě vkladu v poloviční výši,
dle odměny v dané soutěži dle zařazení R).
Pozn. VPR (VPD) a AKADEMIE, které v roce 2020 proběhly, byly hrazeny z rozpočtu
FAČR v rámci Konvence UEFA.
KR projednala předběžný rozpočet pro rok 2021.
KR rámcově počítá s plánem rozpočtu tak, jak byl původně předložen a schválen pro rok
2020.
Bod 4
Upozornění rozhodčím
Neuhrazené splatné peněžité tresty vystavené KR (stav k 19.10.2020):
Smékal Jan, č.j. 017/20-21 (300,- Kč), a č.j. 024/20-21 ( 300,-Kč),
Šmíd Jaroslav č.j. 019/20-21 (200,- Kč),
Labaš Roman č.j. 020/20-21 (200,- Kč),
Milek Martin č.j. 022/20-21 (200,- Kč), a č.j. 023/20-21 (200,- Kč),
Vachutka Dušan č.j. 029/20-21 (200,- Kč).
Neuhrazený vklad do soutěží (stav k 19.10.2020):
KP - 450,- Kč
Vedral Roman
1.B – 300,- Kč
Dokoupil Petr – OL
Milek Martin
Vachutka Dušan
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KR vyzývá výše jmenované R, aby neuhrazené peněžité tresty, resp. vklady do soutěží
uhradili – pokud tak již neučinili v mezidobí - nejpozději do 15.11.2020.
Nebudou-li tyto uhrazeny ani v uvedené lhůtě, podá KR podnět DK O-KFS.
Níže jmenovaní R uhradí vklad do soutěží až po zapojení do řízení soutěží O-KFS
(jedná se o dlouhodobě omluvené, resp. dodatečně doplněné R), a to:
Foral Lukáš
Přenosil Jan
Látal Jiří
Wencl Jakub
Brokeš František
KR dále rozhodla, že na R Trávníčka Miroslava se povinnost platit vklad do soutěží
nevztahuje, jelikož jeho osobě neplynou z rozhodcovské činnosti žádné faktické příjmy.
Bod 5
AKADEMIE
KR vzala na vědomí vyhodnocení provedené AKADEMIE rozhodčích (část I. – III.), která
proběhla v měsíci září 2020.
Bod 6
Příští zasedání KR bude upřesněno.
Zapsal: Mgr. Petr Caletka
Ing. Petr Vysloužil
předseda KR O-KFS
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