
Komuniké ze zasedání STK OFS Litoměřice dne 18. 6. 2015 
 
ROZHODNUTÍ STK: 
 
- rozhodnutí 030/2015 - A2A2606, SK Třebívlice - Tělovýchovná jednota Sokol České Kopisty 
„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 Třebívlice, klubu České Kopisty 
udělena pořádková pokuta podle čl. 9, RMS ve výši 1.500,- Kč, klub České Kopisty je povinen 
uhradit klubu Třebívlice náhradu výdajů spojených s nesehraným utkáním podle čl. 63, odst. 5, 
SŘ v souladu s čl. 9, RMS ve výši 2.500,- Kč. 
 
- rozhodnutí 031/2015 - A3A1304, TJ Sokol Podsedice - TJ Sokol Pokratice-Litoměřice „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 Podsedice, klubu Pokratice udělena 
pořádková pokuta podle čl. 9, RMS ve výši 1.000,- Kč, klub Pokratice je povinen uhradit klubu 
Podsedice náhradu výdajů spojených s nesehraným utkáním podle čl. 63, odst. 5, SŘ v 
souladu s čl. 9, RMS ve výši 2.500,- Kč. 
 
- rozhodnutí 032/2015 - v souladu s čl. 17, odst. 4, SŘ uděluje STK podle čl. 21, RMS 
pořádkovou pokutu z důvodu narušení soutěže (neplnění ustanovení čl. 21, RMS - hráč 
uvedený na soupisce družstva za něj musí v příslušném období odehrát nejméně jeden celý 
poločas ve dvou utkáních) klubu: 
 FK Litoměřice - 1.500,- Kč za „B“ družstvo (HRUŠKA Michal, LIŠKA David a PECHATÝ 

Petr). 
 
 
nevyplnění zápisu o utkání na PC nebo psacím stroji: 
- A2B2601, Úštěk - Lounky, STK vzala na vědomí zdůvodnění ručně psaného ZOU uvedené klubem 
Úštěk a od uložení pokuty klubu podle čl. 13 s využitím čl. 23, RMS upouští 
 
- rozhodnutí 033/2015 - STK uděluje podle čl. 13, RMS pořádkové pokuty za nevyplnění zápisu 
o utkání na PC či psacím stroji v soutěžním období jaro 2015 klubům: 
 Tělovýchovná jednota Kalich Třebušín - 1.400,- Kč (A2A1706, A2A1802,  A2A1907, 

A2A2202, A2A2306, A2A2403 a A2A2505), 
 Tělovýchovná jednota Sokol Ploskovice - 200,- Kč (A2A1803), 
 Tělovýchovná jednota Sokol Ctiněves - 200,- Kč (A3B2202). 

 
 
doručené přihlášky do soutěžního ročníku 2015/16 od poslední STK: 
- Bechlín, Bohušovice, Brňany, Budyně, Ctiněves, Černiv, Čížkovice, Dobříň, Dušníky, Hoštka, 
Kleneč, Kostomlaty, Křesín, Křešice, Liběšice, Libínky, Libkovice, Libochovany, Libochovice, 
Libotenice, Litoměřice, Lounky, Lovečkovice, Milešov, Mnetěš, Mšené, Peruc, Ploskovice, Podbradec, 
Podlusky, Podsedice, Polepy, Pokratice, Prackovice, Předonín, Račiněves, Radovesice, Roudnice, 
Rovné, Siřejovice-Jenčice, Straškov, Střekov, Střížovice, Sulejovice, Štětí, Terezín, Travčice, 
Třebušín, Úštěk, Velemín, Vědomice, Vchynice, Vražkov, Zahořany, Žitenice 
 
- v porovnání se soutěžním ročníkem 2014/15 byly podány přihlášky od všech klubů  
 
- rozhodnutí 034/2015 - STK odsouhlasila žádost klubu Tělovýchovná jednota SLAVOJ ÚŠTĚK 
o zařazení sdruženého družstva dorostu Úštěk/Liběšice do soutěžního ročníku 2015/16 na 
základě podepsané smlouvy mezi kluby Tělovýchovná jednota SLAVOJ ÚŠTĚK a SK Liběšice, 
domácí hřiště Úštěk, právní zástupce sdruženého družstva klub Úštěk, smlouva potvrzena 
s datem 17. 6. 
 
- rozhodnutí 035/2015 - dnešního dne byla podána telefonická žádost klubu FK Blíževedly, o. s. 
(OFS Česká Lípa, Liberecký kraj) o zařazení družstva dospělých do soutěže IV. třídy OFS 
Litoměřice. Do IV. tříd jsou t. č. podány přihlášky 27 družstev. STK vyslovila předběžný souhlas 
se zařazením družstva dospělých do soutěže IV. třídy OFS Litoměřice za podmínky předložení 
řádně vyplněné přihlášky do soutěže a splnění podmínek čl. 5, stanov FAČR, tzn. předložení 
písemného souhlasu výkonného výboru FAČR a to nejpozději do 30. 6., při předložení po tomto 
termínu nebude již STK žádost klubu akceptovat. 
 
 



- losovací aktiv STK OFS Litoměřice - čtvrtek 9. 7., 16.30, Litoměřice, restaurace Koliba, podle §17, 
odst. 3, SŘ jsou losovacího aktivu povinni se účastnit zástupci všech členských klubů, kteří podali 
přihlášku družstva do soutěže, v případě neúčasti se jedná o porušení SŘ a může být postihnuto 
pořádkovou pokutou podle § 7, odst. 3, písm. d) SŘ 
 
- na dnešním jednání schválen program aktivu, sekretář rozešle pozvánky na kluby nejpozději do 26. 
června 
 
 
informace z mimořádného VV 16. 6. týkající se STK: 
výkonný výbor na návrhy STK: 

1) zrušil část ustanovení čl. 24, RMS 2014/15 týkající se poplatku za postup mimo pořadí, tento 
poplatek nebude využit již při případném doplňování II. a III. třídy do soutěžního ročníku 
2015/16, návrh na zrušení poplatku již v ročníku současném podala STK z důvodu, že podle 
nového soutěžního řádu platného od 1. 7. není řídící orgán soutěže oprávněn v RMS stanovit 
kompenzační poplatek za postup mimo pořadí 

2) podle § 17, odst. 2, nového soutěžního řádu platného od 1. 7. určil předsedajícího losovacího 
aktivu dne 9. 7. Mgr. Jana Řebíčka 

 
 
postupy, sestupy, doplňování: 
- postupy, sestupy a doplňování soutěží se průběžně řeší s oprávněnými zástupci klubů, je 
postupováno v souladu se SŘ a RMS, konečné rozhodnutí bude zveřejněno na losovacím 
aktivu STK 9. 7. (po aktivech STK ŘKČ 25. 6. a STK ÚKFS 29. 6.) z důvodu závislosti 
postupujících a sestupujících z vyšších soutěží a přihlášení družstev do soutěží 
 
současný neoficiální stav (může se ještě změnit): 
- II. třída  - postup do I. B třídy Litoměřice „B“, sestup do III. třídy Křesín, Čížkovice, Žitenice, na 
doplnění I. B třídy připraveny Brňany (v případě přijetí nabídky ÚKFS doplnění za Travčice, které 
požádaly o zařazení do II. třídy) 
- III. třída - postup do II. třídy Bohušovice, Dušníky, sestup do IV. třídy Radouň, Střížovice, Třebušín, 
na doplnění II. třídy připraveny družstva v pořadí 1. Malé Žernoseky, 2. Lounky, 3. Litoměřice „C“, 4. 
Bříza (t. č. žádná nabídka na doplnění není) 
- IV. třída - postup do III. třídy Pokratice „B“, Vražkov, na doplnění III. třídy připraveny družstva 
v pořadí 1. Terezín, 2. Libínky, 3. Račiněves, 4. Úpohlavy (t. č. žádná nabídka na doplnění není) 
- v soutěžích mládeže postupy neřešeny, krajské soutěže I. třídy dorostu a starších žáků jsou 
otevřené a možnost do nich přihlásit družstvo měl každý klub, soutěž mladších žáků je soutěží 
nepostupovou 
 
- podle § 16, odst. 4, SŘ je STK povinna zveřejnit před zahájením losovacího aktivu návrh 
zařazení družstev do soutěží s rozdělením do skupin na úřední desce (oficiální webové stránky 
OFS Litoměřice), zveřejněno bude nejpozději 7. 7.  
 
 
ostatní: 
- do DK předáni 2 vyloučení 
- všechna utkání ročníku 2014/15 odehrána, schváleny konečné tabulky soutěží, vyvěšeno na webu 
- z klubů nebyl podán žádný podnět nebo návrh na změnu návrhu RMS, STK byly provedeny pouze 
drobné úpravy a bude předloženo VV na jednání 30. 6. 
- příští jednání STK - ČT 25. 6., 14.45 
 
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 18. 6. 2015 

Miroslav Letafka, předseda STK 


