
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 28.9. 2012 
Přítomni:Hrůza, Peřinka ml,  Richter, Vařacha 
Omluveni:Kolesa Zdeněk, Krška Petr 
Hosté:Vodák Vladan., Černý Josef, Černý Dalibor, Gáfrik Robert, Balík Libor, Ryšavý  
Lubomír, Ondráček Marek, Helebrant Oldřich, Machů Josef, Fousek Miroslav  
Nedostavili se: Šachl, Dvořák – omluveni 
                                    Bogner  - bez omluvy 

 KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 7 z 20.9.2012 a číslo 8 z 27.9.2012 

• zápisy z jednání STK číslo 8 z 19.9.2012 a číslo 9 z 26.9.2012 

• zápisy z jednání KM číslo 7 z 19.9.2012 a číslo 8 z 26.9.2012 

• zápis JMKFS č.5 

1. Nedostatky rozhodčích 

• Kahoun Jiří –  Konice – Křepice – hrubé nedostatky v zápise o utkání – pozastavení delegace na 9. 
soutěžní kolo 

• Peňáz Miroslav – Suchohrdly u Znojma –Micmanice –nedostatky v zápise o utkání -  pohovor 
s předsedou KR 

• Záviška Josef – Loděnice – Vedrovice – nedostatky v zápise o utkání – pozastavení delegace na 9. 
soutěžní kolo 

2. KR bere na vědomí zprávu Tomáše Fialy o ukončení činnosti rozhodčího ze zdravotních důvodů. 

3. Rozhodčí Bartoš Jan dočasně přerušil činnost ze zdravotních důvodů.                                                                       
Výše zmínění rozhodčí Fiala a Bartoš nebudou ve zbytku podzimní části sezony nahrazeni v meziskupině 
OP/III. třída. 

4. Na KR se dostavil pozvaný rozhodčí Fousek Miroslav ohledně nedostatků v zápise o utkání Hostěradice „A“ – 
Troskotovice. Zápis byl podrobně rozebrán a rozhodčí upozorněn na chyby. 

5. KR vyslovuje prozatímní nespokojenost s výslednými zprávami delegátů svazu o sledovaných utkáních – 
řešení bude v kompetenci Zdeňka Kolesy.   

6. Dle zprávy KR JMKFS byl stanoven předběžný termín konání semináře VPR na 26.10.2012. Na seminář 
budou pozváni rozhodčí do 26 let a z našeho okresu se zúčastní tři vybraní rozhodčí. Jména budou 
uveřejněny v příštím zápise KR  



7. KR upozorňuje rozhodčí na množící se neoprávněné účtování jízdného na utkání. Jízdné musí být účtováno 
dle platného kilometrovníku, schváleného STK. Počínaje 9. kolem bude účtování sledováno a nedostatky 
budou řešeny vrácením peněz oddílu. 

8. KR upozorňuje rozhodčí na množící se neoprávněné účtování stravného při vyúčtování jednotlivých 
mistrovských utkání v ZoU.  Stravné je možné účtovat v případě, že celková doba cesty na jednotlivé utkání 
a zpět, včetně řízení utkání, trvá déle jak 5 hodin. Stravné se účtuje ve výši 60 kč.                                          
Stravné náleží tomu rozhodčímu, který je delegován na 2 po sobě jdoucí utkání v témže místě (např. 
předzápas žáků + navazující utkání mužů) a to v případě, že celková doba konání a cesty překročí 
stanovených 5 hodin. Dále náleží účtování stravného tomu rozhodčímu, který je obsazovacím úsekem 
delegován na 2 utkání v jeden den (např. 10,15 IE Znojmo a 15,00 Hatě, kdy rozhodčí je např. z M. 
Krumlova). Obě delegace jsou označeny jako společná doprava (SD1, SD2, SD3….). Toto je v přímé úměře 
k účtování jízdného, kdy se účtuje okruh na 2. poloviny, a to každému z oddílů.                                          
ROZHODČÍ SI STRAVNÉ NEÚČTUJE v případě, kdy je delegován na 2 utkání v jeden den, ale tyto delegace 
nejsou označeny jako společná doprava, s předpokladem, že se rozhodčí mezi utkáními zdržuje v místě 
bydliště (např. rozhodčí z Dobšic je delegován na 10,15 do Šatova a 15,00 do Pavlic). Tyto dvě delegace na 
sebe nenavazují a nejsou chápány jako společná doprava. Stravné rozhodčímu tedy nenáleží. Toto je 
v přímé úměře k účtování jízdného, které se vyúčtuje každému oddílu zvlášť.                                                     
KR upozorňuje rozhodčí, že toto bude důsledně sledováno 

9. KR bere na vědomí nabídku OFS Brno – venkov na výměnu rozhodčích. Bude řešeno schůzkou předsedů 
komisí. 

10. V rámci dnešní komise proběhl již dříve avizovaný seminář nadějných rozhodčích. Účastníci jsou uvedeni 
v úvodu zápisu. Na semináři byly prověřeny znalosti pravidel formou testu a kolegové působící ve vyšších 
soutěžích předávali své zkušenosti z řízení utkání. 

Příští zasedání komice bude v pátek 12.10.2012 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


