
Zápis z jednání Komise rozhodčích OFS Beroun    2.12.2016 
 
Přítomni: Gall, Marx, Palek, Ducký 
Omluven: Pecka 
 
Přešetřovací úsek: Zápisy načteny, chyby zaznamenány (budou ještě bodově ohodnoceny), 
bude vytvořen seznam nejčastějších chyb. 
Rozhodčí Josef Pos – v souvislosti s událostmi v utkání Osov – Vižina byl rozhodčí Pos 
předán do PÚ KR OFS Beroun. 
Rozhodnutí: PÚ KR OFS Beroun předává rozhodčího Josefa Pose do disciplinární komise 
s návrhem peněžitého trestu ve výši 500,- Kč za porušení § 58 odst. 1 resp. odst. 2 
Disciplinárního řádu. 
 
Pro doplnění přesné znění na odkazovanou normu: 
§58 
Administrativní pochybení delegované osoby 
1. Delegovaná osoba, která ve zprávě o utkání pro orgán FAČR, jejího pobočného spolku 
nebo Ligové fotbalové asociace neuvede nebo nesprávně uvede údaje, které jsou podstatné 
pro řízení před řídícím orgánem soutěže nebo pro disciplinární řízení a podstatně tím ztíží 
nebo zmaří účel tohoto řízení, zejména neuvede výsledek utkání, skutečný začátek utkání, 
odešle zápis o utkání se zpožděním nebo se dopustí jiného podobného pochybení, bude 
potrestána důtkou, nebo zákazem činnosti na jeden až dva týdny nebo peněžitou pokutou až 
do výše 25.000,- Kč. 
2. Delegovaná osoba, která ve zprávě o utkání pro orgán FAČR, jejího pobočného spolku 
nebo Ligové fotbalové asociace neuvede napomínaného nebo vyloučeného hráče, 
vykázaného člena realizačního týmu nebo neuvede či úmyslně nesprávně uvede popis 
přestupku, bude potrestána zákazem činnosti na dva týdny až dvanáct měsíců nebo 
peněžitou pokutou až do výše 100.000,- Kč. 
 
Obsazovaní úsek: Obsazování standardně, všechna utkání obsazena. 
 
Hospodářský úsek: Žádný mimořádný pohyb. 
 
Noví a mladí rozhodčí: Podána informace o náboru. 
 
Metodika a školení: 
- Dohodnutý termín semináře rozhodčích a delegátů: 18.2.2017 (za předpokladu možnosti 
uskutečnění v restauraci U Zímů, Zdice, jinak se budou hledat náhradní prostory) 
- Náhradní termín: 1.-2.3.2017 
- Témata: Změny pravidel, chyby v ZoU, inzultace, další. 
- Dosud nejsou k dispozici nové otázky z pravidel, jakmile budou, budou zpracovány a 
vytvořeny nové testy. 
 
Různé: 
- Výroční členská schůze rozhodčích a delegátů – dohodnutý termín 28.1.2017 (s 
poznámkou o restauraci U Zímů – viz výše). 
- Příp.postup vybraného rozhodčího do krajských soutěží – dle zájmu SKFS a zájmu 
konkrétního rozhodčího. 
 
Zapsal: František Ducký 5.12.2016 


