
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 10 (21.9.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

Okresní pohár 

2. kolo, Říčany – Zbýšov: Ne 25.9.2022 v 15:30 

2. kolo, Ivančice „B“ – Hrušovany: So 15.10.2022 v 15:00, hř. Hrušovany, změna  

                                                                                                                  pořadatelství 

 

OP muži 

8. kolo, Ochoz – Modřice: Ne 25.9.2022 v 15:30 

 

Dorost 

6. kolo, Podolí „B“ – Troubsko: So 24.9.2022 v 10:30 

 

St. žáci 

6. kolo, Podolí – Blažovice/Prace: So 24.9.2022 v 10:30, hř. Blažovice, změna pořadatelství 

 

Ml. žáci sk. A 

5. kolo, Podolí „A“ – Rajhradice: St 28.9.2022 ve 14:00 

 

Ml. žáci sk. C 

5. kolo, Zbraslav – Kuřim „B“: Čt 22.9.2022 v 17:00, bez čekací doby, nařízení STK 

5. kolo, Drásov/Čebín – Rosice „B“: St 28.9.2022 v 10:00 

5. kolo, Oslavany „A“ – Říčany: Čt 29.9.2022 v 16:30 

2. kolo, Říčany – V. Bítýška: St 5.10.2022 v 16:00 

 

St. přípravka sk. A 

5. kolo, Měnín – Újezd: Út 27.9.2022 v 17:00 

 

St. přípravka sk. C 

5. kolo, Oslavany „A“ – Oslavany „B“: St 21.9.2022 v 17:00 

 

St. přípravka sk. D 

5. kolo, Zbraslav – Rosice „A“: Po 26.9.2022 v 17:00 

 

Ml. přípravka sk. C 

6. kolo, Střelice – Ivančice „A“: St 21.9.2022 v 17:00 

1. kolo, Kahan „B“ – Ivančice „B“: St 5.10.2022 v 16:30, bez čekací doby, nařízení STK 
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Ml. přípravka sk. D 

6. kolo, Čebín – V. Bítýška: Pá 23.9.2022 v 17:00 

5. kolo, Říčany – Čebín: Út 27.9.2022 v 17:00 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

dodatečně 4. kolo, Blažovice – D. Kounice 

 

Blažovice – Kupařovice, v „66M“ zraněn hráč domácího družstva č. „6“ Filip Dvořák ID: 

03040285 (zranění zad), hráč odvezen RZS 

 

Hrušovany – Oslavany, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Rodina) 

Ze zprávy R v ZoU vyplývá, že po ukončení SU, došlo při odchodu R z HP k polití pivem AR1 a 

AR2 a dále k vulgárním urážkám R, ze strany domácích diváků 

STK na základě uvedeného sdělení R v ZoU, žádá FK Hrušovany o zaslání písemného 

vyjádření k uvedeným skutečnostem a dále k popisu, jak fungovala pořadatelská služba na 

daném SU – T. úterý 27.9.2022 do 12:00 hod. 

 

III. A muži 

Mokrá/Horákov – Vojkovice „B“, v ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, (R 

Zach) 

 

Podolí „B“ – V. Šumice, SU zahájeno „17M“ po ÚZ z důvodu silně podmáčené HP, STK bere 

na vědomí 

 

Kobylnice – RAFK „B“, ze zprávy R v ZoU a zprávy DFA p. Kundeliuse vyplývá, že domácí 

klub na základě výzvy ze strany R a DFA, nepředložil tištěnou podobu ZoU. 

STK pro nesplnění povinnosti, vyplývající z čl. 11 bod 6 RFS, uděluje FK Kobylnice 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Židlochovice – Babice n. Svit. „B“, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva 

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, družstvo Babice n. Svit. 

„B“ 

 

III. B muži 

Zakřany – Opatovice, v ZoU neuveden vedoucí hostujícího družstva a z uvedeného důvodu 

nebyl ZoU po ukončení SU v IS FAČR potvrzen 

STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Opatovice, 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK dále za nedostatečnou kontrolu ZoU předává do nejbližšího zasedání KR, delegovaného R, 

(R Ondráček) 

 

Radostice – V. Popovice, v ZoU není uvedena dohoda na AR1+AR2, (R Zahradník) 

  

M. Knínice – Zakřany, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva 

Na zasedání STK dne 21.9.2022 se dostavil vedoucí Zakřan p. Zdeňek Valach ID: 59040283, 

který potvrdil, že v telefonu sdělil hlavnímu rozhodčímu potvrzovací kód na uzavření ZoU a 

hlavní rozhodčí p. Tomáš Antoš ID: 76011449, který potvrdil, že při uzavření ZoU, nebyl 

přítomen hostující vedoucí, který sdělil v telefonu rozhodčímu, svůj potvrzovací kód na uzavření 

ZoU a za domácí družstvo, potvrdil ZoU osobně vedoucí domácího družstva p. Tomáš Večeřa 

ID: 89050556. 

 

 



Lažánky – V. Knínice, STK na základě písemného vyjádření delegovaného R a osobního 

vyjádření AR2, žádá FK Lažánky o zaslání písemného vyjádření, jak fungovala pořadatelská 

služba na daném SU – T. úterý 27.9.2022 do 12:00 hod. 

STK dále na základě písemného vyjádření delegovaného R a osobního vyjádření AR2, předává 

do nejbližšího zasedání DK, za vystupování a chování na daném SU, p. Pavla Urbánka ID: 

74040877 (rozhodčí OFS Brno-venkov). 

  

IV. A muži 

bez závad 

 

IV. B muži 

bez závad 

 

Dorost 

Mokrá/Horákov – Otnice, v ZoU není uvedena dohoda na AR1+AR2, (R Ondrouch) 

 

St. žáci sk. A 
Těšany – Buď Fér, v ZoU chybně uvedena doba hry (30+30), (R Tomsa) 

 

St. žáci sk. B 
Bystrc „C“ – Říčany, v ZoU nepopsán PK, (R Holub) 

Zbraslav – Rosice „B“, v ZoU není uvedena dohoda na AR1+AR2, (R Jeřábek)   

 

Ml. žáci sk. A 

Podolí – Rajhradice, SU nesehráno pro nezpůsobilou HP, dohoda na St 28.9.2022 ve 14:00   

 

Ml. žáci sk. B 

Troubsko – Buď Fér, v ZoU uveden hlavní pořadatel, který současně vykonával funkci 

vedoucího družstva 

STK pro porušení §40 bod 3 SŘF uděluje FK Troubsko pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Ml. žáci sk. C 

Oslavany „A“ – Říčany, SU nesehráno pro nezpůsobilou HP, dohoda na Čt 29.9.2022 v 16:30   

 

St. přípravka sk. A 

Babice n. Svit. – Blažovice, v ZoU neuveden hlavní pořadatel a vedoucí hostujícího družstva, 

oba kluby nepotvrdily ZoU po ukončení SU. 

STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Babice n. Svit. a 

FK Blažovice, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Pozořice – V. Šumice, oba kluby nepotvrdily ZoU po ukončení SU. 

STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Pozořice a FK V. 

Šumice, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

St. přípravka sk. B 

D. Kounice – Těšany „B“, v ZoU neuveden hlavní pořadatel a vedoucí domácího družstva 

STK pro porušení §53 bod 1a SŘF uděluje FK D. Kounice pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč  

 

St. přípravka sk. C+D 

bez závad 

 

 

 

 

 

 



Ml. přípravka sk. A 

Šlapanice – Těšany „A“, v ZoU uveden hlavní pořadatel, který je současně uveden jako vedoucí 

družstva a neuveden vedoucí hostujícího družstva, oba kluby po ukončení SU, nepotvrdily ZoU 

STK pro porušení §30 bod 2i SŘF v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Šlapanice a FK 

Těšany, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Ochoz – Kobylnice, v ZoU neuveden hlavní pořadatel 

STK pro porušení §53 bod 1a SŘF uděluje FK Ochoz pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Blučina – Podolí, v ZoU neuveden hlavní pořadatel 

STK pro porušení §53 bod 1a SŘF uděluje FK Blučina pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Ml. přípravka sk. B 

bez závad 

 

Ml. přípravka sk. C 

bez závad 

 

Ml. přípravka sk. D 

Lažánky – Tišnov, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, nepotvrdil ZoU 

STK pro porušení §30 bod 2i v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Tišnov, pořádkovou 

pokutu ve výši 200,- Kč 

 

Rosice „B“ – Kuřim „B“, oba kluby po ukončení SU, nepotvrdily ZoU 

STK pro porušení §30 bod 2i v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje FK Rosice a FK Kuřim, 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

V. Bítýška – Kuřim „A“, neuveden hlavní pořadatel 

STK pro porušení §53 bod 1a SŘF uděluje FK V. Bítýška pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

STK vyzývá Všechny členské kluby, které hrají soutěže v kategorii ml. a st. přípravky, 

k důslednému vyplňování ZoU, zejména povinných údajů (vedoucí družstva a hlavní 

pořadatel) a taktéž k řádnému uzavření ZoU po ukončení SU!!!!!! 

 

3. Projednání protestu FK Lažánky - popis udělení OT (ČK) v ZoU 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Lažánky, týkající se popisu udělení OT (ČK)   

v ZoU 7. kola III.B 

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

 vyjádření delegovaného R, osobního vyjádření AR2, podaný protest dle §27 bod 2  

 Procesního řádu FČR, zamítá jako nedůvodný 

 STK za podání nedůvodného protestu, uděluje FK Lažánky poplatek ve výši  

 1 000,- Kč dle Přílohy č. 1 Procesního řádu FAČR 

 

4. Okresní pohár - 2. kolo 

STK schválila výsledky 1. kola poháru a postupující družstva do 2. kola, ve kterém se ve 

středu 28.9.2022 v 15:30 hod.(vyjma schválených změn termínů), utkají následující dvojice: 

 Židlochovice – Ochoz 

 Oslavany – D. Kounice 

 Ivančice „B“ – Hrušovany 

 Říčany – Zbýšov 

 

 

 

 

 



5. Předání DK OFS Brno-venkov - čl. 24 bod 10 RFS OFS Brno-venkov + §47 bod 4 DŘ 

FAČR (peněžitá pokuta za udělené OT – ŽK) 

 OP muži: 

 4x ŽK Matěj Šťastný (ID: 93012011) – FK POJIHLAVAN KUPAŘOVICE z.s. 

 4x ŽK Jakub Foral (ID: 95071027) – TJ Baník Zbýšov 

 

 III. A: 

 4x ŽK David Sedláček (ID: 97041744) – FK RENOCAR PODOLÍ z.s. 

 

 III. B: 

 4x ŽK Adam Filípek (ID: 94080271) – Tělovýchovná jednota Lažánky, z.s. 

 

6. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí – vyplňování ZoU 

STK důrazně žádá Všechny členské kluby a rozhodčí na důsledné vyplňování a kontrolu ZoU, 

zejména na dodržování §50 bod 12 SŘF v návaznosti na §29 bod 1a-1h SŘF!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

7. Upozornění pro fotbalové kluby - kontrola zadaných hlášenek v IS FAČR 

STK provedla kontrolu zadaných hlášenek ze strany členských klubů v IS FAČR a byly zjištěny 

ze strany členských klubů, následující nedostatky: 

 

OP ml. žáci sk. C: 

9. kolo, V. Bítýška – Drásov/Čebín: Pá 14.10.2022 v 15:45 

 

Výše uvedený termín neodpovídá termínu a času uvedenému ve schválené a platné TL, pro 

podzimní část SR 2022/2023 a není doložen souhlas soupeře.  

V případě nedoložení dvoustranné dohody na změnu termínu SU, bude termín a čas v IS 

nastaven ze strany STK, dle platné TL pro podzimní část SR 2022/2023!!! 

 

8. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí – zasedání STK 

STK upozorňuje Všechny členské kluby, odborné komise a rozhodčí, že v souvislosti se St. 

svátkem dne 28.9.2022, proběhne zasedání STK mimořádně ve čtvrtek 29.9.2022 od 15:30 

hod.!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

9. Upozornění pro fotbalové kluby - splnění povinnosti dle čl. 22 bod 2 RFS  

 STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby na splnění povinnosti vyplývající z článku 22 bod 

2 RFS – seznam trenérů působících v klubu u jednotlivých družstev 

 Formulář „Seznam trenérů“ je umístěn na webových stránkách OFS Brno-venkov 

http://www.fotbalbrno-venkov.cz/ , záložka „dokumenty ke stažení“ 

 STK vyzývá Všechny kluby, které výše uvedenou povinnost nesplnily, budou ze strany STK 

postiženi pořádkovou pokutou ve výši 200,- Kč a v případě nedoložení seznamu po poslední 

výzvě, budou kluby předány k řešení do DK!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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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 

 

Jen připomínáme zprávu z loňského roku, že IS FAČR zatím nedokáže synchronizovat udělené 

tresty v Okresním poháru a mistrovských soutěžích.  

Pokud je tedy nějaký hráč v trestu např. za vyloučení v mistrovském zápase na konci loňské 

sezony, je možné si trest odpykat v pohárovém utkání a naopak. V takovém případě však trest sám 

nezmizí z databáze.  

Pokud budete přesvědčeni, že takový případ u vás nastal, kontaktujte osobu sekretáře OFS Brno-

venkov, či předsedy DK OFS Brno-venkov.  

 

V případě opožděných reklamací nebude moci hráč nastoupit až do příštího zasedání DK.  

 

Pozor: Týká se i udělených disciplinárních trestů, které přesahují svoji lhůtou do 

následujícího soutěžního ročníku!!!!!! 
 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

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

