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Váš dopis :                               Vyřizuje: Eibl                                                 Datum : 23. 10. 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

         Zápis č. 14/19-20 ze schůze STK KFS Jč.kraje   

                                       dne 23. 10. 2019 
   

Mistrovské soutěže: 
 

KP mužů (11. kolo)                           -  schváleno  

I.A mužů sk.“A“ (11. kolo)              -  schváleno  

I.A mužů sk.“B“ (11. kolo)              -  schváleno   

I.B mužů sk.“A“ (11. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“B“ (11. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“C“ (11. kolo)              -  schváleno  

I.B mužů sk.“D“ (11. kolo)              -  schváleno  

KP dorostu (9. kolo)                         -  schváleno  

I.A dorostu sk.“A“ (8. kolo)            -  schváleno  

I.A dorostu sk.“B“ (8. kolo)            -  schváleno  

I.A dorostu sk.“C“ (8. kolo)            -  schváleno  

KP žáků (11. kolo)                            -  schváleno 

I.A žáků sk.“A“ (9. kolo)                 -  schváleno  

I.A žáků sk.“B“ (9. kolo)                  -  schváleno  včetně dohr. SŽ 8. kola Sedlec / Vodňany  

KP přípravek (7. kolo)                     -  schváleno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

     STK vzala na vědomí informaci člena STK pověřeného kontrolou úplnosti a kvality přenosů a zprávy 

KRaD , ohledně natáčení zápasů KPM ze dne 19. – 20. 10. 2019 a konstatovala tyto závady:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Lažiště / Čimelice – bez času a skóre – nahráno ze záznamu. Na tomto záznamu chybí začátek (cca 23  

     minut) prvního poločasu. Po utkání nahlásil HP, že od první minuty nešel přenos z důvodu nemožnosti  

     přihlášení se na TV COM, a že záznam bude uložen dodatečně.  Oddíl Lažiště zaslal email se   

     sdělením, že kameraman , když se nemohl přihlásit na TVCOM a tak začátek nenatáčel vůbec. Proto  

     tato část  zápasu není k dispozici! 

           - STK konstatovala opakované (třetí případ) a téměř totožné potíže s natáčením u oddílu Lažiště 

                                                - STK proto konstatovala opakované závažné nerespektování RS čl. 9a/2 
 

                                                    Lažiště - pokuta – 800,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

**  Osek / Olešník – bez času a skóre – nahráno ze záznamu. Nahlášeno HP po utkání, že z důvodu  

      poruchy grabovací karty nemůže být zápas vysílán online.                               -STK bere na vědomí  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E-mail : 

                            Všem oddílům hrajícím soutěže KFS  
 

                               v sezóně 2019/2020 
                                          + 
                               všem OFS Jč.kraje  
   

+ komise – STK, DK, KRaD         
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** Sokol. Sez. Ústí / Č. Krumlov – po I. poločase a i II. poločase nesledován odchod hráčů z HP a  

     okamžitě vložena výsledková tabule (opakované stejné závady). 

                                                                     - STK toto považuje za opakované nerespektování RS čl. 9a/2 
 

                                                   Sokol Sez. Ústí - pokuta – 300,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

** Táborsko „B / Jankov – po skončení utkání okamžitě vložena do odchodu hráčů výsledková tabule 

                                                                                         - STK toto považuje za nerespektování RS čl. 9a/2 
 

                                                   Táborsko“B - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      STK provedla kontrolu dodání záznamu z 9 kola (viz zápis STK č. 12/2019) a konstatovala, že kompletní  

      záznam z utkání Lažiště / Blatná byl na TV COM dodán s drobnými nedostatky – mírně trhaný obraz a na  

      začátku II. poločasu v obraze výsledková tabule – vše řešeno již udělením pokuty v zápise z 9.10.2019. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

     STK provedla kontrolu vložených přenosů z natáčení zápasů  I.AM ze dne 19. – 20.10.2019 a 

nezjistila žádné závady a nedostatky.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

       STK stále připomíná oddílům KP + I.A mužů, aby při natáčení zápasů kameraman sledoval řádně  

odchod hráčů a rozhodčích z hrací plochy, a v utkáních KPM vkládal v poločase a po skončení utkání  

výsledkovou tabuli vždy až po odchodu hráčů a rozhodčích z hrací plochy (viz RS čl. 9a/2). 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.            
 

Zjištěné nedostatky a chyby v zápisech : 
 

** KP mužů * Třeboň / Dražice – v zápise rozhodčího a zprávě DS je uveden konflikt mezi pořadatelem  

     domácích a vedoucím hostujícího družstva. Domácí pořadatel čekal se střídací tabulí v ruce na pokyn  

     rozhodčího,aby ukázal předepsanou dobu nastavení. K tomuto pořadateli přišel vedoucí mužstva hostů,  

     a i přes nesouhlas pořadatele si svévolně odnesl střídající tabuli ke své střídačce a zde si začal pomalu  

     nastavovat čísla pro následné střídání jejich mužstva. Pořadatel k němu přišel, tabuli mu vzal, odnesl  

     na půlicí čáru a ukázal dobu nastavení hry. Mezi pořadatelem a vedoucím hostů při následném střídání   

     došlo ke slovnímu konfliktu a pořadatel strčil rukama (ne prudce) do zad tohoto vedoucího, když  

     vedoucí trval na tom, že střídání hráčů ukáže on a nikoliv určený pořadatel. 

                                                           - STK konstatovala porušení SŘ § 42 ze strany pořadatelské služby 

                                           - STK konstatovala nedodržení SŘ § 30/2f ze strany vedoucího mužstva hostů 
 

                                                Oddíl Třeboň - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
 

                                                Oddíl Dražice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP mužů * So. S. Ústí / Č. Krumlov –  dle zápisu rozhodčího a zprávy DS bylo opět nefunkční  

       časomíra                                                            - STK bere informaci rozhodčího a DS na vědomí 

                                     - STK již uložila oddílu Sokol Sez. Ústí, aby nejpozději do mistr. utkání 13. kola   

                                                       (3.11.2019 - Sokol SÚ / Dražice) zajistil při KPM splnění čl. 32/4 RS.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I.A mužů sk.“A“ * Č.Dvory/Vimperk – ve zprávě DS je chybně uveden (přehozen) poločas a  

     celkový výsledek utkání.                                           - STK předává delegáta Bicka R. k řešení KRaD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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** I.B mužů sk.“C“ * Větrovy / Chotoviny – v zápise rozhodčího je uvedeno, že v utkání  byl vyloučen  

     (ČK) a vykázán z lavičky náhradníků vedoucí domácího družstva Klejna Petr (ID 71070504) za hrubé  

     a pohoršující urážlivé výroky vůči rozhodčímu. Po skončení zápase vykázaný vedoucí bez vyzvání  

     přišel do kabiny rozhodčích , požadoval přečtení zápisu a odmítal opustit kabinu. Náhradní vedoucí  

     domácích byl za vykázaného do zápisu dopsán, ale ani přes správnost jeho kódu již nešel zápis uzavřít. 

          Do zasedání STK oddíl Větrovy podal námitku proti popsání situace hlavním rozhodčím.  

     STK sděluje oddílu, že instituci „námitky“ již několik roků platné předpisy neznají.  V případě  

     nesouhlasu s textem rozhodčího uvedeným v zápise byl klub oprávněn podat protest dle SŘ § 62za  

     podmínek stanovených Procesním řádem. Tento protest měl možnost klub podat dle platných  

     předpisů do úterý 22.10.2019 do 12,00 hod. Tuto možnost oddíl Větrovy ale nevyužil. 

     STK proto „podanou námitku“ bere pouze na vědomí jako vyjádření oddílu a předává její kopii pro  

     informaci i DK  

     STK požádal delegovaného AR1 z KFS i delegovaného AR2 z OFS o jejich stanovisko. AR1 potvrdil,  

     že slyšel text nadávky tak jak je popsána v zápise, AR2 sdělil, že vykázaný vedoucí mužstva domácích  

     přišel do kabiny rozhodčích bez pozvání rozhodčího a bez zaklepání a zvyšoval hlas při požadavku, ať  

     tam hlavní vše popíše po pravdě. 

                                                                                    - STK předává vedoucího Klejnu Petra k řešení DK  

                                      - STK předává DK oddíl Větrovy za nedodržení ustanovení SŘ § 45/k řešení DK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP starších žáků * Třeboň / spol. Hradiště+Písek – v zápise rozhodčího je uvedeno, že v utkání  

     byl vyloučen (po druhé ŽK), a vykázán z lavičky náhradníků trenér hostů Koc Roman (ID 73090181)    

     za opakované projevy nespokojenosti a protestování vůči rozhodčímu. Při potvrzování zápisu po  

     skončení utkání nebyla přítomna vedoucí hostujícího společenství a její kód pro uzavření zápisu  

     nahlásil trenér mladších žáků. Do zasedání STK zaslal oddíl Hradiště email s vysvětlením – STK bere  

     na vědomí                                                                 - STK předává trenéra Koce Romana k řešení DK  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** I. A ml. žáků sk.“A“ * Ml. Vožice / spol. Lomnice+Ševětín – zápis nebyl potvrzen hostujícím  

     vedoucím mužstva. Dle sdělení rozhodčího se vedoucí hostů bez udání důvodu k potvrzení zápisu do  

     kabiny rozhodčích nedostavil.   

                                               -  STK konstatovala  porušení SŘ § 61/2 ze strany hostujícího společenství. 
 

                                                Oddíl Lomnice - pokuta – 200,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 
 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. přípravek pořádaný oddílem Prachatice -  v zápisech SKP ČB / Blatná a SKP ČB / Loko  

     ČB chybí potvrzení zápisů od vedoucího domácích a vedoucího hostů  

                 -  STK konstatovala  porušení SŘ § 61/2 ze strany oddílů SKP ČB (2x), Blatná a Loko ČB 
 

                                                Oddíl  SKP ČB - pokuta – 100,-  Kč 

                                                  Oddíl  Blatná - pokuta – 50,-  Kč 

                                                Oddíl  Loko ČB - pokuta – 50,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

** KP ml. přípravek pořádaný oddílem J. Hradec -  v zápisech J. Hradec / Dynamo a J.Hradec /  

     Třeboň je uveden Hynek Pavel (ID 93062426) jako HP a zároveň jako rozhodčí (laik) zápasu.  

                                               – STK toto považuje za nedodržení  SŘ § 40/3 ze strany oddílu J. Hradec 
 

                                                Oddíl  J. Hradec - pokuta – 100,-  Kč 

                                           Pokuta se uděluje dle RS příloha 9 odstavec l. 

                        Udělená pokuta bude součástí měsíční sběrné faktury oddílu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     STK znovu připomíná, že nebude brát zřetel na jakékoliv požadavky oddílů, ohledně provedení  

      některých změn v zápise rozhodčího po jeho uzavření příslušným vedoucím mužstva.   

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.            
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Změna termínů (hřišť) :  
 

    STK schválila došlou dohodu oddílů na změnu pořadatelství mistr. zápasů takto : 
 

** zápas 13. kola I.B mužů sk.“B“ –  

  Volyně / Stř. Hoštice se sehraje  

                jako Stř. Hoštice / Volyně v Sobotu 2.11.2019 od 10,30 hod. na hř. ve Stř. Hošticích 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK schválila došlou žádost na změnu hřiště (beze změny termínu) : 

Utkání 10. kola I.A dorostu sk.“C“   

       spol. Kunžak+Studená / Veselí  (Sobota 26.10.2019 – 10,00) se hraje na hřišti ve Studené. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.            
 

Různé : 
 

     STK projednala email od ing. Jůzy Pavla – dobrovolného trenéra oddílu Třeboň (ml. žáků), ve kterém 

reaguje na obdrženou pokutu (viz zápis STK č. 13/19-20 ze 16.10.2019.  

   Jeho email byl adresován komisi (pravděpodobně STK) a „přátelům fotbalu“ 

     STK sděluje ing. Jůzovi, že v zápase Vimperk/Třeboň vystupoval jako vedoucí mužstva a jako 

vedoucí by proto měl znám alespoň rámcově platné předpisy a ustanovení SŘ. Vedoucí mužstva po utkání  

potvrzuje v zápise, že byl seznámen s údaji zde uvedenými. V případě nesouhlasu s těmito údaji je možno 

požádat rozhodčího o jejich opravu (výsledek, střelci branek, minuty branek). V žádném případě nelze 

v důsledku chyb (ať už skutečných nebo smyšlených) rozhodčího odmítnou potvrzení zápisu. Oddíl má 

možnost v případě nesouhlasu s textem a údaji uvedených v zápise nebo při nesouhlasu s řízením utkání, 

možnost podat dle SŘ čl. 62 protest za podmínek stanovených Procesním řádem. Tento protest má 

možnost oddíl podat do 24 hod. po uzavření zápisu rozhodčím. Takže informace rozhodčího, že podání 

protestu po zápase před uzavřením zápisu nelze, byla správná.  

K uvedeným (dle Vašeho názoru) chybám rozhodčího je možno pouze sdělit, že nenastavení a čas utkání 

je věcí pouze rozhodčího dle PF – pravidlo VII, odstavec 2. Označení hřiště pro zápasy ml. žáků (7+1) je 

uvedeno v RS na straně 81 a nařízení PK není podmíněno nutností přímého ohrožení branky při 

předchozím souboji. 

V předposlední části svého emailu píšete, že třetím důvodem nepotvrzení zápisu byla zvědavost, co se 

bude dít následně. Takže konkrétní odpověď na tento Váš třetí důvod jste již v minulém zápise dostal.  
 

Na závěr Vašeho emailu píšete, že hráč je především člověk. Ano, naprostý souhlas, kdysi dávno byla 

v Dolnobavorském RS uvedena také jedna podobná moudrá věta týkající se tentokráte rozhodčích, která 

zněla podobně:             „Schiedsrichter“ – Wir sind auch nur Menschen.  

             A toto je asi tak v kostce vše, co Vám chtěla  STK k Vašemu zaslanému emailu sdělit.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    STK vzala na vědomí došlou lékařskou zprávu Adama Častorala z oddílu Vodňany. STK toto došlé 

lékařské potvrzení přikládá k zápisu z I.A žáků st. žáků sk.“B“ Hradiště/Vodňany.  

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
 

 

Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů po obdržení  

zápisu k ORK KFS Jč.kraje.  Poplatek za dovolání stanoví příloha č. 1 

Procesního řádu FAČR a  musí se uhradit před podáním odvolání  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Eibl Vladimír 
                                                                                               předseda STK VV KFS Jč.kraje 

 


