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Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 21. 6. 2022 

 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 21. 6. 2022 sešla na svém 
303. zasedání.  

Přítomni: Ulrich, Lávička, Čadský, Hora, Hlaváč, Sýkora, Černý 
Omluveni: Mencl 
Hosté:  Slavík 

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. KR PFS provedla podrobné vyhodnocení výkonů R a AR v 29. a 30. kole PT 
přeboru, 1. A třídy a 1. B třídy mužů. Ze zpráv delegátů, popř. na základě 
videozáznamů z utkání, vyplynulo, že mimo dobrý očekávaný výkon (tj. výsledné 
hodnocení 8.0 až 8.4) se z hlediska R a AR ocitla tato utkání: 
 

2.  

Pražská Teplárenská přebor Prahy 
Kopanina – Uh. Sklady Zima (8.3) – Nebáznivý (8.5), Kohout (8.4) DFA Čikara 
69‘ + 74‘ – správná rozhodnutí AR1 z hlediska dosažení / nedosažení branky; 

 
1. A třída 

Kunratice – Tempo Šteberl (7.9) – Kučera (8.4), Borodáč (8.4) DFA Bydžovský 
91‘ – R nenařídil PK ve prospěch H za hru rukou; 
Řeporyje – Modřany Maslov (8.1) – Popelka (7.9), Belei (8.2) DFA Vaněk 
62‘ – neudělení ČK vedoucímu domácích za použití pohoršujících, urážlivých nebo 
ponižujících výroků nebo gest; 

 
1. B třída 

výkony R mimo rámec očekávání nebyly zaznamenány 
 

2. KR PFS vyhodnotila výsledky fyzických prověrek rozhodčích, které 
proběhly ve dnech 23. května a 13. června. Z nominačních listin rozhodčích 
PTPP, 1. A třídy a 1. B třídy fyzické prověrky nesplnili rozhodčí: Pytloun 
Ladislav, Stránský Ladislav, Hejma Vojtěch, Irak Özer Attila, Janků Tomáš, 
Mičko Lubomír, Košař Karel, Rosol Otakar. Ze stejných nominačních listin se 
na fyzické prověrky nedostavili rozhodčí: Josipovic Elishka Agnes, Lešták 
Tomáš, Malaník Daniel, Pšanský Daniel, Delmotte Luc, Dobrý Jan, Chrudimský 
Jan, Janků Tadeáš, Jarina Martin. 
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KR PFS konstatuje nespokojenost s přístupem rozhodčích k fyzickým 
prověrkám a současně jejich často nedostatečnou připravenost. KR PFS 
přihlédla na základě fyzických prověrek k tvorbě nominačních listin na soutěžní 
ročník 2022-23 (viz. Bod 7 tohoto komuniké). 
 
KR PFS dále rozhodla, že rozhodčí, kteří nesplnili fyzické prověrky, 
nebudou obsazováni na utkání své kategorie ve funkci rozhodčího, a to až 
do splnění fyzických prověrek. Další fyzické prověrky rozhodčích se budou 
konat v září 2022; 

 
3. Na jednání KR PFS se dostavil rozhodčí z Libereckého KFS Štěpán Balatka 

se žádostí o působení jako rozhodčí v rámci PFS. Po provedeném pohovoru 
KR PFS souhlasí se zařazením tohoto rozhodčího na nominační listinu a 
zařazuje jej na listinu 1. B třídy; 
 

4. Na jednání KR PFS se dostavila rozhodčí Mariia Sukhan z Ukrajiny se žádostí 
o působení jako rozhodčí v rámci PFS. Po provedeném pohovoru KR PFS 
souhlasí se zařazením této rozhodčí na nominační listinu a s ohledem na její 
předchozí působení ji zařazuje na listinu 1. B třídy; 

 
5. KR PFS se zabývala požadavkem KR ŘKČ na doplnění rozhodčích listiny 

ŘKČ o 2 rozhodčí. KR PFS navrhla na postup rozhodčí Tomáše Jakla a Petra 
Popelku. Tento návrh byl předložen ke schválení VV PFS; 
 

6. KR PFS se zabývala utkáním 1. třídy mladšího dorostu Stodůlky – Xaverov. 
Jednalo se o vypjaté utkání o přímý postup do Pražského přeboru mladšího 
dorostu. V průběhu utkání došlo k vyloučení 2 domácích hráčů. V poslední 
minutě nastavení dosáhlo početně oslabené D mužstvo vyrovnávací branky na 
2:2. V tu chvíli údajně signalizoval asistent-laik (mužstva H) ofsajd, což ovšem 
není jeho úkolem. Branka byla uznána, neboť byla dle názoru R regulérní. Zápis 
o utkání nebyl potvrzen po ukončení utkání ani jedním klubem. KR PFS 
nemá možnost pro nedostatek podkladů vyhodnotit průběh utkání, ani 
správnost uznání branky. Videozáznam utkání nebyl pořizován. 
 
KR PFS připomíná, že je povinností obou oddílů potvrdit zápis o utkání a 
údaje v něm uvedené po utkání VŽDY. Případný nesouhlas s rozhodnutím 
rozhodčího či s průběhem utkání neopravňuje oddíly nepotvrdit zápis o utkání. 
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Každý oddíl však má právo podat protest k danému utkání dle procesního 
řádu FAČR. KR PFS současně připomíná všem rozhodčím, aby neuzavírali 
zápis o utkání v hektické atmosféře ihned po skončení utkání, ale vždy až 
z domova. Do zápisu o utkání popište důsledně všechny podstatné okolnosti 
utkání tak, aby bylo možné dění v průběhu utkání v případě potřeby vyhodnotit; 
 

7. KR PFS se zabývala tvorbou nominačních listin rozhodčích na soutěžní 
ročník 2022-23. Navržené nominační listiny budou předloženy VV PFS. Po 
jejich schválení budou zveřejněny; 
 

8. Na jednání KR PFS se přes opakované pozvání nedostavili rozhodčí Radek 
Šiler a Jakub Šmíd. KR PFS rozhodla, že oba jmenovaní nebudou zařazeni 
na nominační listinu rozhodčích PFS pro soutěžní ročník 2022-23; 
 

9. KR PFS se zabývala plánovanou reorganizací delegátů v soutěžích FAČR, 
kdy by od sezóny 2022-23 měla být podle návrhu FAČR obsazována delegáty 
pouze 1/3 utkání na krajské úrovni. KR PFS je přesvědčena, že takové 
opatření by mělo neblahý vliv jak na samotnou regulérnost soutěží, tak 
také na hodnocení a hlavně výkonnost rozhodčích. Z tohoto důvodu odešle 
dopis VV PFS, kde osvětlí svůj postoj k této problematice vč. návrhu řešení; 
 

10. KR PFS připomíná všem rozhodčím, že již v červenci budou probíhat 
přípravná utkání na soutěžní ročník 2022-23. Z tohoto důvodu KR PFS žádá 
všechny rozhodčí, aby pravidelně sledovali obsazení utkání, a současně aby 
s dostatečným předstihem hlásili termíny své letní dovolené; 
 

11. KR PFS žádá všechny kluby, aby při hlášení termínů na soutěžní ročník 2022-
23 zvážily potřebu hrát svá utkání v sobotu dopoledne. S ohledem na 
stoupající počet soutěžních utkání v tomto nejvytíženějším víkendovém termínu 
je čím dál obtížnější pokrýt tato utkání rozhodčími;  

 
12. KR PFS se zabývala termínem pravidelných předsezónních seminářů 

rozhodčích a delegátů PFS. Ty se budou konat následovně: 
- Seminář pro rozhodčí Pražského přeboru Prahy, 1.A třídy a 1.B třídy se bude 

konat v neděli 31. července 2022 od 9:00 hod. do cca 18:00 hod., 
- Seminář pro ostatní rozhodčí PFS (2.-3. třída, listina M, listina N a nováčci) 

se bude konat v pátek 19. srpna 2022 od 16:30 hod. do cca 20:00 hod., 
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- KR PFS apeluje na všechny rozhodčí, aby si v daných termínech udělali čas 
na účast na daných seminářích. KR PFS připomíná, že účast na 
seminářích je jednou ze základních povinností rozhodčího! 

- Termín semináře delegátů PFS bude vzhledem k reorganizaci systému 
obsazování utkání delegáty od sezóny 2022/2023 stanoven dodatečně; 

 
13. KR PFS informuje všechny rozhodčí a delegáty, že na základě rozhodnutí VV 

PFS ze dne 25.4.2022 se zvyšuje paušální jízdné na utkání v rámci PFS od 
soutěžního ročníku 2022/2023 na 200,- Kč; 
 

14. KR PFS na základě požadavku Úseku rozhodčích FAČR obsadila funkce: 
- krajského koordinátora rozhodčích (Pavel Sýkora), 
- okresních gestorů rozhodčích (Zdeněk Štípek, Lukáš Vojáček, Martin 

Jarina); 
 

 
Termín příštího zasedání KR PFS byl předběžně stanoven na úterý 19. 7. 2022. od 17 
hod. v restauraci Arrosto, Praha 4, Mikuláše z Husi. 

 
Zapsal: Richard Hlaváč 
 

Mgr. Jiří Ulrich, v. r.  
předseda KR PFS 

 


