
Fotbalová asociace České republiky 
Komise rozhodčích OFS Znojmo 

Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 3.9. 2015 

Přítomni: Peřinka, Adamov, Hrůza, Krška, Laštůvka, Richter, Vařacha 
Omluveni:  
Hosté: Bořil M. 

1. KR bere na vědomí následující zápisy: STK č. 2, 3 a 4; DK č. 1 a 2. 

2. Na zasedání se dostavil zájemce o vykonávání funkce rozhodčího, pan Michal Bořil, ID 95110851. Byl 
proškolen a po splnění administrativních povinností bude delegován k utkáním OFS Znojmo. 

3. KR se zabývala stížností oddílu SK Slatina proti účtování cestovného rozhodčím Luborem Nikolaiem ve 3. 
kole. KR konstatuje, že cestovné bylo účtováno nesprávně, protože rozhodčí měl účtovat každému z oddílů 
Trstěnice, Slatina a Jevišovice třetinu jízdného trasy Znojmo – Trstěnice – Slatina – Jevišovice – Znojmo, tedy 
105 korun (63 km x 5 Kč / 3). Viz dále bod 9 tohoto zápisu. 

4. KR projednala protest oddílu FC Rakšice proti porušení Pravidel fotbalu a pochybení rozhodčího (§30, odst. 
2 Procesního řádu FAČR). Dle §30, odst. 4, bodů b) a c) nesplňuje protest předepsané podmínky pro 
zahájení řízení o protestu, proto KR doporučuje řídícímu orgánu dle §31 protestu nevyhovět. 

5. KR projednala stížnost oddílu TJ Olbramovice na výkon rozhodčího Koudely. KR bere tuto stížnost na 
vědomí, předseda KR provedl s dotyčným rozhodčím pohovor. 

6. KR provedla kontrolu a vyhodnocení elektronických zápisů ze 2. až 4. kola. Komise apeluje na rozhodčí, aby 
při vyplňování zápisů dbali zejména následujících bodů. 

· Důsledně vyplnit a uložit všechny základní údaje.  
· Důsledně vyplňovat údaje v části hráčů (střídání, osobní tresty, branky, …). 
· Až teprve po vyplnění všech výše uvedených údajů si nechat zápis potvrdit vedoucími družstev. 

Pokud rozhodčí nechá vedoucí družstev potvrdit zápis předčasně, některé údaje (například střídání, 
osobní tresty apod.) přestanou být editovatelné. 

· Pokud vedoucí družstva odmítne potvrdit zápisu o utkání, je nutné vždy popsat důvod ve zprávě 
rozhodčího. 

· Pokud rozhodčí již po potvrzení zápisu vedoucími zjistí závady ve vyplnění základních údajů, musí je 
vždy popsat ve zprávě rozhodčího. 

7. Hodnocení rozhodčích delegáty 
· Rozhodčí Studénka, utkání Oleksovice – Suchohrdly u Miroslavi. Výkon R hodnocen jako 

neuspokojivý. 
· Rozhodčí Šťáva, utkání Hostim - Mikulovice. Výkon R hodnocen jako neuspokojivý. 



8. KR se seznámila s informacemi svých členů o průběhu následujících utkání: IE Znojmo „B“ – Jaroslavice, 
Dobšice „B“ – Práče, Křepice – Suchohrdly „A“, Suchohrdly „A“ – Hatě. 

9. Podle §51 RFS, modifikace OFS čl. 3 se společné delegace R na utkání ruší. Ovšem tzv. dělené jízdné zůstává 
v platnosti. Pokud je rozhodčí v jeden den delegován na více utkání a plní delegace ihned po sobě (bez 
návratu domů), dělí cestovné rovným dílem mezi všechny oddíly, kde utkání řídil.  
Příklad: rozhodčí s bydlištěm v Božicích je delegován od 10:15 na utkání v Hostěradicích a poté od 14:00 na 
utkání v Moravském Krumlově. Rozhodčí jede z Božic do Hostěradic, kde řídí utkání, a po utkání 
v Hostěradicích jede přímo na utkání v Moravském Krumlově, odkud se po skončení zápasu vrací domů do 
Božic, protože další delegaci už nemá. Projede a současně samozřejmě také účtuje trasu Božice – 
Hostěradice – Moravský Krumlov – Božice, tedy 15 km + 14 km + 29 km = 58 km, což při sazbě 5 Kč/km 
znamená 290 korun. Protože však řídil utkání na dvou různých místech a tyto delegace jsou označeny jako 
SD, dělí jízdné dvěma. Jak Hostěradicím, tak Moravskému Krumlovu bude rozhodčí účtovat jízdné 145 korun 
(290 Kč / 2). Kdyby rozhodčí řídil utkání na třech různých místech a přejížděl mezi nimi bez návratu domů, 
dělí cestovné třemi. (Viz situace nastalá v bodě 3 tohoto zápisu.) 
V obsazení budou všechny tyto delegace označeny jako SD a číslem (např. SD3), tedy v našem příkladu bude 
jak u utkání v Hostěradicích, tak v Moravském Krumlově, poznámka SD3 .  

10. KR schválila obsazení rozhodčích na 5. a 6. kolo; 3. a 4. byly schváleny již dříve per rollam. 

11. Příští zasedání KR se bude konat ve čtvrtek 17.9. 2015 v 17:30 v sídle OFS. 

Zapsal Vařacha J.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 
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