
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

Plzeňský krajský fotbalový svaz 

Úslavská  75 

326 00   PLZEŇ 

 
Komuniké z jednání KR PKFS č. 6 / 2015 ze dne 12.5.2015 
 
 

Přítomni :       Ladislav Mareška, Pavel Rauch, Josef Aubrecht, Pavel Hajšman,  

 

  Luděk Lhoták, Peter Sádovský. 

 

Omluveni :        Jan Červený 

 
 
Program : 
 

 

1) Kontrola  úkolů 
2) Pošta  KR 
3) Nedostavení se nebo pozdní příjezd k utkáním 
4) Pozdní omluvy R a DFA mimo termín 
5) Podněty  STK 
6) Podněty DK 
7) Neplnění povinností R – nařízení KR 
8) Vyhodnocení výkonů rozhodčích 
9) Kontrolní činnost KR 

10) Vyhodnocení výkonu rozhodčích na základě on-line přenosů TVCOM.cz   
11) Úsek DFA 
12) Program Talent a mentor 
13) Důležité upozornění pro R a DFA – pozvánka na jednání KR 
14) Různé 

 

 
 
1)   Kontrola úkolů  

 

 všechny úkoly z minulých komuniké byly splněny. 

 
 
2)   Pošta  KR 
 

 KR vzala na vědomí omluvy R a DFA, doložené pracovními, zdravotními  

nebo osobními důvody, které došly do 12.5.2014 včetně.  

 

 

3)   Nedostavení se nebo pozdní příjezd k utkáním  
 

 Na utkání hraná v T: 2.-3.5.2015 (24.kolo) a 9.-10.5.2015 (25.kolo) 

nebylo žádných nedostavení se nebo pozdních příjezdů R a DFA. 

 
 
4)   Pozdní omluvy R a DFA mimo termín 
 

 Na utkání hraná v T: 2.-3.5.2015 (24.kolo) a 9.-10.5.2015 (25.kolo) 

nebyly zaslány žádné omluvy R a DFA mimo termín. 

 



5)   Podněty  STK 
 

 R – Špoták (I.A Luby – Lhota 21.kolo) – uvedeno nesprávné kolo, číslo 

utkání a datum.     

   Návrh KR – pokuta 300 Kč  

 

 R – Petržílka (I.B „B“ Sp.Poříčí – Blovice 24.kolo) – neuveden počet 

diváků.      

   Návrh KR – pokuta 100 Kč  

 

 R – Jakš (KPSŽ Luby – Domažlice 24.kolo) – neuveden počet pořadatelů.     

   Návrh KR – pokuta 100 Kč  

 

 R – Jakš (KPMŽ Luby – Domažlice 24.kolo) – neuveden počet pořadatelů.     

   Návrh KR – pokuta 100 Kč 

 

 R – Špiral (KSŽ SKP Rapid Sport – Kdyně 24.kolo) – nevložení zadní 

strany ZoU do systému FOTIS.     

   Návrh KR – pokuta 100 Kč  

 
6)   Podněty  DK 
 

 R – Vomastek (KPSD SŠ Plzeň – Domažlice 23.kolo) – nedostatečný popis 

přestupků vyloučení hráčů.      

   Návrh KR – pokuta 200 Kč.  

 

 R – Rubáš (I.B „C“ Tlučná – Příkosice 24.kolo) – neuvedení času 

udělení ČK v kolonce sestav mužstev.       

   Návrh KR – pokuta 100 Kč.  

 
7)   Neplnění povinností R – nařízení KR 

  

 R – Brůha – (I.B „A“ Koloveč B – Merklín 23.kolo), pozdní dodání 

originálu ZoU na PKFS.   

Návrh KR – pokuta 500 Kč 

 

 R – Brůha – (KSD „B“ Stod – Nýrsko 24.kolo), pozdní dodání originálu 
ZoU na PKFS.   

Návrh KR – pokuta 500 Kč 

 

 R – Jílek – (I.B „B“ Žákava – Měčín 24.kolo), pozdní dodání originálu 
ZoU na PKFS.   

Návrh KR – pokuta 500 Kč 

 

 R – Petrželka – (KSD „B“ Luby – Staňkov 24.kolo), pozdní dodání 
originálu ZoU na PKFS.   

Návrh KR – pokuta 500 Kč 

 
8)   Vyhodnocení výkonů R 
  

24. kolo   2.-3.5.2015 

 

• R – Klička – (KPM Rozvadov - Černice, celkově neakceptovatelný výkon 

s více HCH), omezení delegace na 3.kola soutěže dospělých.  

 

• R – König Michal – (I.A tř. Senco B – Svéradice, omezení delegace na 

1.kolo soutěže dospělých.  



 

25. kolo   9.-10.5.2015 

 

 

 R – Volf – (KPM Bolevec – SKP Rapid, celkově neakceptovatelný výkon 

s více HCH) omezení delegace na 3.kola soutěže dospělých.  

 

 
9)   Kontrolní činnost KR 
 
 
24.kolo    

   

Rozvadov – Černice R   Klička 

AR  Bína, Mazanec 

neakceptovatelný 

oba dobrý výkon 

   

Koloveč – SKP Rapid R   Kříž Lukáš 

AR  Kastl, Kohout Miroslav 

všichni 

dobrý výkon 

   

Rokycany - Vejprnice R   Janda Marek 

AR  Schneider, Pálek 

všichni 

dobrý výkon 

   

25.kolo    

   

Bolevec – SKP Rapid R   Volf,   

AR  Lhoták, Schneider 

neakceptovatelný 

oba dobrý výkon  

   

Nýřany – Senco B R   Reznichenko 

AR  Šimek František, Reiprich 

všichni 

dobrý výkon  

 

Luby – Křimice 

 

R   Kastl 

AR  Šálková, Pohančeník 

 

všichni 

velmni dobrý výkon  

 

Dynamo ZČE B - Kaznějov 

 

R   Doksanský 

 

 

dobrý výkon  

 
 
10)   Vyhodnocení výkonu rozhodčích na základě on-line přenosů TVCOM.cz   

 

 V T: 2.-3.5.2015 (24.kolo)  
 

KPM Zruč – H. Bříza – vytýkaná situace AR z videa nelze posoudit. Na 

videu není zřejmé postavení hráčů v okamžiku přihrávky.    

 
 

 V T: 9.-10.5.2015 (25.kolo) nebylo na základě videopřenosů zjištěno 

žádných nedostatků v řízení rozhodčích.   

 

 
11)   Úsek delegátů asociace (DFA) 
 

 Nedostatky ve funkci DFA: 

 

24. kolo   2.-3.5.2015 

 

 DA – Müller – (I.A tř. Žichovice – Luby) hodnocení a popis HS 
neodpovídá udělené zn. 7,7, ale hodnocení 8,3. Změna hodnocení R.      

omezení delegace na 2.kola 



 

 

 

25. kolo   9.-10.5.2015 

 

 DA – Mrázek – (KPM Bolevec – Rapid) hodnocení a popis HS 
neodpovídá udělené zn. 7,2, ale hodnocení 6,6. Změna hodnocení R.      

omezení delegace na 3.kola 

 

 KR žádá DFA, aby při vkládání ZDFA do systému zaškrtávali kolonku KR 

jen v případě, že rozhodčí obdrží uspokojivý, či nižší výkon (7,9 a 

méně), nebo chtějí KR sdělit k utkání něco mimořádného.  

 V případě standardního výkonu rozhodčích se kolonka KR nezaškrtává!!!! 

 

 

12)   Program Talent a mentor  
 

 Pokračuje i nadále v jarní části ve stejném složení.   

                                   

 
13)   Důležité upozornění pro R a DFA – pozvánka na jednání KR 
 

    KR zve na své příští jednání dne 29.5.2015 k projednání nedostatků 
    v činnosti R a DS: 

 

o 18,00 hod: 

 

  R –   Duda Miroslav 

  DFA - Langmajer 

 
 
14)   Různé 

      

 Pokyny k používání výbavy ADIDAS:  

 
Od 20. kola (4.-5.4.2015)budou všichni rozhodčí používat na rozcvičení 

před utkáním pouze určenou jednotnou výbavu značky ADIDAS. 

 

DFA jsou povinni kontrolovat tuto skutečnost a případné porušení uvést 

ve ZDFA!!!!! 

 

 Pokyny k používání systému FOTIS pro R:  

 
ZoU mají rozhodčí povinnost nahrát do systému FOTIS první pracovní den 

do 20:00. V případě DK (i v případě 2.ŽK+ČK) apod. je nutnost ZoU 

nahrát první pracovní den do 12:00. Do systému se zaškrtávají kolonky 

DK, STK, KR apod. jen v případě, že je zápis podkladem pro danou 

odbornou komisi. 

Originály zápisu o utkání (bez kopie) se dále zasílají poštou tak, aby 

nejpozději pátý pracovní den po utkání byly na sekretariátu PKFS 

(nejzazší termín dodání ZoU na sekretariát je první pátek následující 

po sehrání utkání) !!!! 

 

KR velmi důrazně upozorňuje všechny, kteří používají skener na svém 

mobilním telefonu nebo skener stolní, že kopie dokumentů musí být 

čitelné s kvalitním rozlišením a správnou velikostí 1:1, či 100%. Kr 

doporučuje v nastavení skeneru používat barevné skenování. Zároveň 

jsou všichni povinni naskenovaný dokument vkládat nikoli vzhůru 



nohama. V opačném případě bude KR považovat nečitelný dokument jako 

pochybení a budou vyvozovány patřičné finanční důsledky. 

 

KR upozorňuje R na nutnost vkládání ZoU do systému FOTIS pouze ve   

formátu elektronického souboru PDF - jiný formát je nepřípustný !!!!   

 

KR žádá R, aby ZoU vkládali do systému FOTIS jako jeden soubor o dvou  

stránkách, a ne každou stranu ZoU zvlášť (tj. dva soubory). 

 

 

 Postup při udělení DK peněžitého trestu - pokuty  
 

KR připomíná R, povinnost danou DŘ, že pokutu uloženou DK musí 

potrestaný uhradit nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy ve zprávě DK 

bylo oznámeno uložení této pokuty.  

Nebude-li pokuta do výše uvedeného termínu uhrazena, nebudou příslušní 

R či DFA delegováni k žádným utkáním. 

V této lhůtě R vyrozumí KR – na e-mail: pavelhaj@seznam.cz p. Hajšmana 

o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty musí být jako odesílatel uveden 

vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. 

 

 

 

Další jednání KR se koná  

     

PÁTEK 29.5.2015 – 17.00 hod.  

                 místo bude upřesněno dodatečně telefonicky.   

 

 
       

      Zapsal:   Pavel Rauch  

 

 

mailto:pavelhaj@seznam.cz

