
Komuniké ze zasedání STK OFS Litoměřice dne 21. 5. 2015 
 
ROZHODNUTÍ STK: 
 
- rozhodnutí 027/2015 - A2A2207, Tělovýchovná jednota Sokol České Kopisty „B“ - TJ Sokol 
Černiv „B“, nedohráno. Utkání bylo ukončeno rozhodčím ve 30. minutě za stavu 1-2 ve 
prospěch družstva hostů z důvodu malého počtu hráčů družstva domácích. STK podle čl. 49, 
odst. 2, písm. b) SŘ vyhlašuje kontumační výsledek 3-0 ve prospěch družstva Černiv „B“. 
Klubu České Kopisty udělena pořádková pokuta podle čl. 9 RMS ve výši 500,- Kč. 
 
- rozhodnutí 028/2015 - A3B2204, T. J. Sokol Račiněves - SK Předonín „B“, nedostavení se 
družstva hostů, STK podle čl. 58, odst. 3 SŘ a v souladu s čl. 38, odst. 2 SŘ vyhlašuje 
kontumační výsledek 3-0 ve prospěch družstva Račiněves, klubu Předonín udělena pořádková 
pokuta podle čl. 9 RMS ve výši 1.000,- Kč, klub Předonín je povinen uhradit klubu Račiněves 
náhradu výdajů spojených s nesehraným utkáním podle čl. 63, odst. 5 SŘ v souladu s čl. 9 
RMS ve výši 2.500,- Kč. 
 
nevyplnění zápisu o utkání na PC nebo psacím stroji: 
- A1A2204, Třebenice - Čížkovice, STK od uložení pokuty klubu Třebenice podle čl. 13 RMS 
s využitím čl. 23 upouští, v případě opakování bude pokuta udělena 
- A2A2202, Třebušín - Sulejovice, jedná se o opakované porušení čl. 13 RMS v tomto soutěžním 
ročníku, klubu Třebušín bude pokuta udělena po ukončení soutěžního období jaro 2015 
- A3B2202, Ctiněves - Přestavlky, jedná se o opakované porušení čl. 13 RMS v tomto soutěžním 
ročníku, klubu Ctiněves bude pokuta udělena po ukončení soutěžního období jaro 2015 
 
pro KR: 
- STK předává k řešení do KR za nezaslání nebo pozdní zaslání výsledků utkání rozhodčí - KLOUB 
Lukáš, TORÁČ Martin, FRAŇOUS Petr a VÁŇOVÁ Nikola 
 
- STK žádá KR o podání informace rozhodčím v souvislosti s baráží v soutěžích mládeže (s důrazem 
na informaci - při nerozhodném výsledku 1. utkání se PK neprovádí, lze podle výsledků pouze po 
odvetném utkání, stejný systém jako v evropských pohárech) 
 
schválené změny termínů: 
- A1A2506, II, 25. k., Čížkovice - Radovesice, hřiště a povinnosti pořadatele Radovesice, NE 7. 6., 
17.00, dohoda 
- A1A2603, II, 26. k., Radovesice - Polepy, SO 13. 6., 15.00, hlášenka   
- A2A2602, IIIA, 26. k., Sulejovice - Prackovice, NE 14. 6., 17.00, hlášenka   
- A2A2603, IIIA, 26. k., Bohušovice - Malé Žernoseky, SO 13. 6., 15.00, hlášenka   
- A3A1306, IVA, 13. k., Lovečkovice - Libínky, SO 13. 6., 14.00, hlášenka   
- A3B2604, IVB, 26. k., Ctiněves - Kostomlaty, SO 13. 6., 14.00, hlášenka   
 
neschválená změna termínu: 
- A3B2601, IVA, 26. k., Libochovice „B“ - Vrbice, zmatečná hlášenka zaslaná klubem Vrbice, t. č. platí 
termín NE 14. 6., 17.00, hlášenku může zaslat STK a soupeři pouze klub Libochovice a to nejpozději 
26. 5. nebo lze řešit bezplatně do tohoto termínu dohodou klubem Vrbice, případně později za 
poplatek 100,- Kč (18 až 8 dní před utkáním) nebo 300,- Kč (méně jak 8 dní před utkáním) 
 
soupisky: 
- na základě zdůvodněné žádosti klubu Tělocvičná jednota Sokol Mšené Lázně schválena změna na 
soupisce „A“ družstva, za hráče DVOŘÁK Václav (ID 88010797) nově ZELINKA Richard 
(ID 95080033), provedena změna na původní soupisce s datem 15. 5. 
- STK bere na vědomí změny na soupisce „A“ družstva SK Liběšice schválené ÚKFS s datem 6. 5. 
 
baráže v soutěžích mládeže: 
- ukončena dlouhodobá část soutěží dorostu a starších žáků, přílohou tohoto zápisu je plán 
kvalifikačních zápasů o přeborníka okresu a celkové umístění dorostu a starších žáků o víkendech 
30. 5. - 31. 5 (1. utkání) a 6. 6. - 7. 6. (odvety), klubům zasláno k upřesnění v neděli 17. 5., došlé 
změny a dohody v plánu provedeny, vyvěšeno na webu OFS 
- utkání tento víkend: 
- NE 24. 5., 10.00 

 E1J0101, SŽ o 15. místo, Velemín – Rovné 
 



utkání ve všední dny příští týden: 
- ST 27. 5., 18.30 

 A2B2604, IIIB, 26. k., Liběšice „B“ - Hoštka 
- ČT 28. 5., 17.00 

 E1H0101, SŽ o 11. místo, Lukavec - Straškov 
 
doručené přihlášky do soutěžního ročníku 2015/16 od poslední STK (termín 18. 6. do 12.00): 
- Vrbice 
 
 
informace pro kluby od „okresního Darwina“: 
- „okresní Darwin“ cestou STK upozorňuje kluby o hraničním termínu nahrání fotografií do 
informačního systému, který je stanoven do 31. května 2015, po tomto termínu může být ohroženo 
možné nastoupení hráčů v soutěžním ročníku 2015 - 2016, bližší informace p. Novotný 774 510 650 
 
 
informace pro kluby - finanční náležitosti ročníku 2015 - 2016: 
- na základě našeho písemného dotazu a odpovědi LPO FAČR STK sděluje, že startovné nebude pro 
soutěžní ročník 2015 - 2016 součástí sběrné faktury, ale bude výjimečně placeno tak, jak platilo 
dosud, na účet OFS, výši startovného a termín splatnosti sdělí na kluby sekretář OFS po zasedání 
výkonného výboru 
 
- STK předpokládá, že soutěžní příspěvek pro ročník 2015 - 2016 nebude stanoven 
 
- pro ročník 2015 - 2016 měla STK v plánu na základě žádostí klubů zavést soutěžní zálohy, 
vzhledem k tomu, že veškeré finanční platby by měly probíhat počínaje měsícem červenec 2015 mezi 
FAČR a kluby na konci každého měsíce bezhotovostně cestou sběrné faktury (kluby OFS 
pravděpodobně již nic platit nebudou), soutěžní zálohy jsou bezpředmětné (ani návrh nového SŘ 
statut soutěžní zálohy nezná) 
 
- o finančních náležitostech musí rozhodnout výkonný výbor, plánované jednání 26. 5. 
 
 
informace pro kluby TJ Střekov, o. s. (OFS Ústí n/L.) a Fotbalový klub Peruc (OFS Louny): 
- v případě dalšího zájmu o podání přihlášky do soutěží OFS Litoměřice soutěžního ročníku 2015 - 
2016 je třeba naplnit ustanovení čl. 5, odst. 6, návrhu nových stanov FAČR, kde je uvedeno: 
 
Členský klub se může účastnit soutěží organizovaných na území pouze toho okresního fotbalového 
svazu, v rámci jehož územní působnosti má své sídlo. V odůvodněných případech se členský klub 
může účastnit soutěží organizovaných na území jiného okresního fotbalového svazu, pokud tento 
okresní fotbalový svaz má sídlo na území téhož kraje jako okresní fotbalový svaz daného klubu. 
 
V těchto případech však musí být udělen: 

a) předchozí písemný souhlas okresního fotbalového svazu, v němž má členský klub své sídlo (v 
tomto případě pro Střekov výkonný výbor OFS Ústí n/L. a pro Peruc výkonný výbor OFS 
Louny), 

b) předchozí písemný souhlas okresního fotbalového svazu, který organizuje soutěž, jíž se má 
členský klub nově zúčastňovat (v tomto případě pro oba kluby výkonný výbor OFS 
Litoměřice), 

c) předchozí písemný souhlas místně příslušného krajského fotbalového svazu (v tomto případě 
pro oba kluby výkonný výbor Ústeckého krajského fotbalového svazu), 

d) písemný souhlas Výkonného výboru Asociace (v tomto případě pro oba kluby výkonný výbor 
Fotbalové asociace České republiky). 

  
Tyto souhlasy je třeba připojit k přihlášce do soutěže, případně později na základě domluvy, 
nejpozději však do konání aktivu STK spojeným s rozlosováním 9. 7. 2015 
 
pozn.: nepodceňoval bych to, jedná se zvláště o souhlas VV FAČR, v opačném případě by mohla 
nastat situace, že by nový informační systém nemusel kluby z jiných okresů do soutěží OFS 
Litoměřice vůbec pustit, problémy s delegací rozhodčích cestou informačního systému mezi dvěma 
OFS atd., v současné době nelze předvídat 
 
 



ostatní: 
- zaplacena pokuta Křesín (rozhodnutí 023 ze 7. 5.) a Zahořany (rozhodnutí STK 026 z 14. 5.) 
 
- STK neobdržela žádný návrh od odborných komisí OFS (disciplinární, rozhodčích, mládeže a 
trenérsko-metodické) v souvislosti s návrhy nových předpisů ke zpracování RMS 2015 - 2016, 
prozatímní návrh RMS v souladu s návrhy nových předpisů FAČR byl dnešního dne STK schválen a 
bude předložen VV k projednání 26. 5. (návrh t. č. klubům nezaslán, dále se musí čekat na zveřejnění 
nových předpisů FAČR, k seznámení fotbalového hnutí s novou verzí schválených předpisů by mělo 
dojít 6. 6.) 
 
- v souvislosti s projednáním RMS 2015 - 2016 na výkonném výboru 26. 5. žádá STK sekretáře OFS o 
pozvání předsedů odborných komisí OFS (disciplinární, rozhodčích, mládeže a trenérsko-metodické) 
na toto jednání a rozeslání návrhu RMS všem členům VV a předsedům komisí 
 
- 17. 5. zaslány na vybrané kluby dotazy o sdělení případného zájmu či nezájmu o postup (doplnění) 
do vyšší třidy soutěže s termínem odpovědi pokud možno do konce měsíce května, podle vývoje ve 
skupinách budou případně osloveny ještě další kluby tak, aby STK měla po ukončení soutěžního 
ročníku jasno, kdo má nebo nemá zájem o postup či doplnění vyšších soutěží (minimálně do 4. míst 
v tabulkách jednotlivých skupin) 
 
- sekretářem OFS zaslány přihlášky do soutěžního ročníku 2015 - 2016 na ostatní kluby na území 
okresu Litoměřice, které v současném soutěžním ročníku nejsou v soutěžích STK OFS Litoměřice 
zařazeny   
 
- změna termínu losovacího aktivu STK ÚKFS, pondělí 29. 6., 16.30, v Městských sálech Teplice   
 
- do DK předáno 10 vyloučených 
 
- příští jednání STK - ČT 28. 5., 14.45, z důvodu nepřítomnosti předsedy STK bude jednání řídit Mgr. 
Jan Řebíček 
 
 
POUČENÍ: 
Proti rozhodnutí STK je přípustné odvolání k nadřízenému orgánu vyššího stupně - VV OFS v 
souladu se SŘ a RMS. Odvolání se podává písemně, doporučenou poštou nebo osobním 
doručením na sekretariát OFS do 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v úředních zprávách na 
oficiálních internetových stránkách OFS. 
V případě udělení pořádkové pokuty vystaví sekretář platební výměr. Doklad o zaplacení 
pořádkové pokuty je povinnost předložit STK do 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v 
úředních zprávách na oficiálních internetových stránkách OFS. 
 
 
V Litoměřicích 21. 5. 2015 

Miroslav Letafka, předseda STK 


