
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 4 (11.8.2021) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár 

1. kolo, Blažovice – Pozořice: Ne 22.8.2021 v 17:00 

 

OP muži 

6. kolo, Oslavany – Zbýšov: Ne 5.9.2021 v 16:00 

 

III. A muži 

9. kolo, Přísnotice – Babice n. Svit. „B“: So 25.9.2021 v 15:30, hř. Přísnotice, změna                                                                                                              

                                                                                                       pořadatelství 

  

IV. A muži 

1. kolo, Rajhradice „B“ – Medlov: So 23.10 2021 ve 14:30 

 

IV. B muži 

3. kolo, Střelice „B“ – V. Bítýška „B“: Ne 29.8.2021 v 17:00 

4. kolo, Oslavany „B“ – V. Bítýška „B“: Ne 5.9.2021 ve 13:30    

 

OP ml. žáci sk. A 

8. kolo, Rajhradice – Mokrá/Horákov: Ne 3.10.2021 ve 12:30 

 

OP ml. žáci sk. B 

3. kolo, Popůvky – Medlov: Ne 29.8.2021 v 10:00 

 

Přípravka ml. sk. A 

Pozořice – Šlapanice: Po 4.10.2021 v 17:00 

 

 

2. Schvalování výsledků 

OP muži 

Kupařovice – Blučina, v ZoU chybně uvedena kontrola bezinfekčnosti (COVID 19), u 

hostujícího družstva uveden kontakt na trenéra družstva, (R Klein) 

Rosice „B“ – Říčany, v ZoU chybně uvedena kontrola bezinfekčnosti (COVID 19), neuvedeny 

tel. kontakty na oba vedoucí družstev, (R Nejezchleba – JmKFS) 
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Ořechov – Pozořice, v ZoU v kolonce „zpráva R“, chybně označení hráče, který obdržel osobní 

trest (ČK), dále v ZoU neuveden zástupce kapitána u domácího družstva, (R Baštář) 

STK za hrubé nedostatky ze strany delegovaného R v ZoU, předává R (Baštáře) do nejbližšího 

zasedání KR 

 

III. A muži 

Vojkovice „B“ – Přísnotice, v ZoU chybně uvedena kontrola bezinfekčnosti (COVID 19), 

neuvedeny tel. kontakty na oba vedoucí družstev, (R Neuer) 

Podolí „B“ – Těšany, v ZoU chybně uvedena kontrola bezinfekčnosti (COVID 19), nesprávně 

uvedeno jméno + příjmení vedoucího hostujícího družstva, (R Koryčanská)   

V. Šumice – Ochoz, v ZoU chybí zdůvodnění nastavení doby hry 2. poločasu, (R Večeřa) 

Žabčice – Mokrá/Horákov, v ZoU chybně uvedena kontrola bezinfekčnosti (COVID 19), 

neuvedeny tel. kontakty na oba vedoucí družstev, (R Bumbálek) 

 

III. B muži 

V. Knínice – Radostice, v ZoU v kolonce „osobní tresty – ŽK“, neuvedena 2x ŽK hráče 

hostujícího družstva č. 11, Vše popsáno v kolonce „zpráva R“, do ZoU doplněno sekretářem 

OFS, (R Antoš) 

 

3. Projednání Protestu SK Pozořice – udělení OT (ČK) 

 STK obdržela protest fotbalového klubu SK Pozořice, týkající se udělení OT (ČK), v SU 2. 

 kola OP mužů Ořechov - Pozořice, hráči č. „3“ Mikulášek Jan ID: 83061349   

 STK provedla dle § 26 bod 2a-2d Procesního řádu FAČR kontrolu a na základě písemného 

 vyjádření delegovaných R, konstatuje, že dle §27 bod 2 Procesního řádu FAČR protest 

 zamítá jako nedůvodný 

 STK za podání nedůvodného protestu, uděluje FK SK Pozořice poplatek ve výši 1 000,- Kč 

 dle Přílohy č. 1 Procesního řádu FAČR 

 

4. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí - změna článku 11 bod 5 RFS 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí, že na základě schválení ze strany VV FAČR 

došlo k drobné úpravě článku 11 bod 5 RFS pro SR 2021/2022, týkající se střídání hráčů 

v kategorii dospělých, následovně: 

V soutěžích dospělých, může v průběhu utkání každé družstvo nasadit do hry 

maximálně 5 náhradníků.  

Každé družstvo má nejvýše 3 možnosti střídání a může navíc provádět střídání v 

poločasové přestávce, které se ovšem nepočítá mezi střídání v normální hrací 

době.  
 

5. Nesplnění povinnosti dle §10 SŘF – nahrání soupisky družstva do IS FAČR 

STK provedla kontrolu splnění povinnosti, vyplývající z § 10 SŘF, (nahrání soupisky družstva 

do IS FAČR) a konstatuje, že uvedenou povinnost, nesplnily následující fotbalové kluby: 

 OP muži: Blučina – chybně nahraná soupiska – neodpovídá požadavku dle §10 bod 3 SŘF 

            (11 hráčů) 

 III. A muži: Těšany – soupiska v systému, není nahrána vůbec 

 

STK za nesplnění povinnosti dle §10 bod 4 SŘF uděluje výše uvedeným fotbalovým klubům 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč. 

 

STK dále nařizuje oběma výše uvedeným členským klubům sjednat nápravu dle §10 – T. 

ihned!!! 

 

 

 

 



 

 

6. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Rajhradě 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí na uzávěrku komunikace v Rajhradě – viz. 

popis ze strany FK RAFK: 

z důvodu rekonstrukce křižovatky Masarykova, Městečko je 

  

Příjezd ke hřišti RAFK možný pouze ze směru od Rajhradic !! 
  

Z D2 - sjezd Blučina, nebo ze Židlochovic a Vojkovic přes Blučinu - 

Opatovice - Rajhradice 

také z Chrlic přes Rebešovice - Rajhradice, 

i z Telnice, či Měnína přes Otmarov - Rajhradice 

 
7. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Želešicích (rekonstrukce mostu) 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí na uzávěrku komunikace v Želešicích – 

viz. popis ze strany FK TJ Viktoria Želešice : 

TJ Viktoria Želešice upozorňuje, že z důvodu rekonstrukce mostu v 

obci, bude možný příjezd k fotbalovému hřišti pouze osobními 

vozidly a vždy pouze ve směru od Brna, od Ořechova to 

nepůjde!!!!!!!!!!!!!!!!! 

V případě cesty autobusem kontaktujte sekretáře klubu TJ Viktoria 

Želešice.  
Dopravní omezení platí od víkendu 14.+15.8.2021!!!! 

 

8. Upozornění pro fotbalové kluby – hygienicko-protiepidemická opatření pro konání 

amatérských soutěží k 5.8.2021 

Změna pravidel spočívá v tom, že veškerou kontrolu bezinfekčnosti u přímých aktérů utkání 

nebude provádět pouze rozhodčí, ale tato zátěž je nově rozložena na vedoucí obou mužstev a 

rozhodčího. Takto aktualizovaná pravidla byla zároveň schválena MZČR. 

 

Vážení členové FAČR, 

minulý víkend se odehrálo první kolo některých mistrovských amatérských soutěží či 

pohárových utkání, což kromě dlouho očekávaného restartu amatérského fotbalu přineslo i 

reakce členské základny na nastavení Hygienicko-protiepidemických opatření pro konání 

amatérských soutěží. V návaznosti na tuto zpětnou vazbu z regionů bylo rozhodnuto o úpravě 

těchto pravidel tak, aby byla lépe aplikovatelná i na nejnižších složkách amatérského fotbalu. 

Rozhodčí tak nově nebude provádět přímou kontrolu bezinfekčnosti všech přímých účastníků 

utkání, bude k tomu povinen pouze u osob delegovaných (rozhodčích, popř. delegáta). Přímou 

kontrolu příslušníků družstva provede vedoucí příslušného družstva a výsledek této kontroly 

před utkáním nahlásí rozhodčímu, který jej potvrdí v elektronickém zápise o utkání. 

 



Všechny ostatní povinnosti vyplývající z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR 

zůstávají beze změny. Upravená pravidla naleznete v příloze tohoto sdělení. 

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží vychází z aktuálně 

platných mimořádných opatření MZČR a jejich cílem je aplikovat pravidla stanovená MZČR na 

fotbal. Mimořádná opatření MZČR jsou obecně závaznými právními předpisy, jejich použití tak 

má přednost před předpisy FAČR, konkrétně Přílohou č. 6 Soutěžního řádu, Pravidly proti šíření 

nemoci covid-19, která se použije přiměřeně. 

Pro úplnost upozorňujeme, že řídící orgány jednotlivých soutěží nejsou oprávněny k vydávání 

vlastních pravidel upravujících hygienicko-protiepidemické podmínky pro konání amatérských 

soutěží, které by byly v rozporu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními MZČR. 

Níže opět naleznete doplněné odpovědi na nejčastější dotazy. 

Osoby přímo se účastnící utkání (hráči, rozhodčí a členové realizačního 
týmu) 

1. Jakým způsobem má být kontrola splnění bezinfekčnosti prováděna? 

 Osoba přímo se účastnící utkání je povinna před zahájením utkání prokázat svou 

 bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření 

 MZČR. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělání nemoci je osoba 

 přímo účastnící se utkání oprávněna předložit v tištěné či elektronické podobě. 

2. Kdo je odpovědný za kontrolu splnění bezinfekčnosti osob přímo se účastnících utkání? 

 Za kontrolu bezinfekčnosti osob přímo se účastnících utkání odpovídá rozhodčí. 

3. Kdo rozhoduje o zákazu vstupu osoby přímo se účastnící utkání z důvodu neprokázání 

bezinfekčnosti na utkání? 

 O nepřipuštění osoby přímo se účastnící utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti 

 rozhoduje rozhodčí. 

4. Ve kterých případech stačí k prokázání bezinfekčnosti čestné prohlášení? 

 Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či 

 školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR. 

5. Jak postupovat v případě pozitivního samotestu provedeného na místě? 

 V případě pozitivního samotestu je osoba povinna podstoupit kontrolní PCR test a dále se 

 postupuje dle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR. 

6. Jakým způsobem provést samotest na místě? 

 Osoba přímo se účastnící utkání si přinese vlastní samotest, který sama provede na místě a 

 rozhodčí utkání zkontroluje výsledek. Rozhodčí ani pořadatel utkání nejsou povinni mít na 

 místě k dispozici samotesty (ani zadarmo, ani za úhradu). Prokázání bezinfekčnosti osoby 

 přímo se účastnící utkání je její povinností a je plně v její odpovědnosti. 

7. Čím se řídit v případě kolize aktuálně platných mimořádných opatření MZČR a Přílohy 

č. 6 Soutěžního řádu FAČR, Pravidel proti šíření nemoci covid-19? 

 V případě rozporu v povinnostech mají vždy přednost aktuálně platná mimořádná opatření 

 MZČR a Příloha č. 6 Soutěžního řádu FAČR, Pravidla proti šíření nemoci covid-19, se 

 použije přiměřeně. 

 

 

 

 

 

 



Diváci 

1. Jakým způsobem má být kontrola splnění bezinfekčnosti prováděna? 

 Divák je povinen při vstupu na utkání prokázat svou bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů 

 uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu, 

 očkování či potvrzení o prodělání nemoci je divák oprávněn předložit v tištěné či 

 elektronické podobě. 

2. Kdo je odpovědný za kontrolu splnění bezinfekčnosti u diváků? 

 Za kontrolu bezinfekčnosti diváků odpovídá pořadatel utkání. 

3. Kdo rozhoduje o zákazu vstupu diváka z důvodu neprokázání bezinfekčnosti na utkání? 

 O nepřipuštění diváka na utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti rozhoduje pořadatel 

 utkání. 

4. Ve kterých případech stačí k prokázání bezinfekčnosti čestné prohlášení? 

 Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či 

 školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR. 

5. Je potřeba vést evidenci diváků účastnících se utkání? 

 Evidence diváků se nevede. 

6. Kdo není povinen prokazovat bezinfekčnost? 

 Bezinfekčnost nejsou povinny prokazovat děti ve věku do 6 let (tzn. diváci ve věku 6 let 

 včetně a výše tuto povinnost mají). 

7. Jakým způsobem provést samotest na místě? 

 Divák si přinese vlastní samotest, který sám provede na místě a pořadatel utkání zkontroluje 

 výsledek. Pořadatel utkání není povinen mít na místě k dispozici samotesty (ani zadarmo, 

 ani za úhradu). Prokázání bezinfekčnosti diváka je jeho povinností a je plně v jeho 

 odpovědnosti. 

 Tyto dotazy budou průběžně aktualizovány a doplňovány. V případě nejasností je Vaše 

 dotazy možné zasílat na emailovou adresu covid@fotbal.cz. 

 

DOKUMENT 

 

file:///C:/Users/fotbalbrno/Downloads/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-

amaterskych-soutezi-k-5.-8.-2021.pdf  

 

 

DK: 

Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže: 

 

          https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318  
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