
Zápis z druhého jednání Rady PKFL pro soutěžní ročník 2013/2014 

Datum jednání: 06. 03. 2014 
Přítomni: A. Ambrož, F. Bartůněk, V. Řehák, V. Sedmidubský, P. Zeman 
Host: P. Sejkot (admin)  
Omluven:  T. Peřina, A. Modrý 

1) Informace z Asociace malého fotbalu ČR 

Předseda Rady PKFL informoval o splněných úkolech z valné hromady Asociace malého fotbalu ČR 

2013 a o splnění mimořádných úkolů – vyplnění dotazníků k IT a dodání databáze hráčů s plnými daty 

narození. Tento úkol nebylo možné splnit bez součinnosti jednatelů týmů, na emailovou výzvu 

reagovalo kladně a dodalo data 47 z 66 týmů, zbylých 19 týmů data nedodalo (Chodov, Ludmila B, FC 

SION, Vořežšpruti, FKMP Gooners Roma, Les Bizerans, Judo Club Jenis, FC Buracos Brancos, BTW Krč 

fm, Rychlá rota, FC Pony Slaystation, Sehranka, Darkage, Lømrå tüm, Real Praha, Abstinenti, SK 

Pleská, Anal Riders, Neuděláš nic). Předseda Rady PKFL dále informoval o průběhu MČR 2014 a valné 

hromady 2014 a informoval o sestavení týmu Výběr PKFL a jeho účasti na turnaji Victory Cup 

v Milovicích. Činnost výběru ligy bude nadále pokračovat, a to v rozsahu odvíjejícím se od 

disponibilních finančních prostředků. Předseda Rady PKFL dále informoval o úkolech vyplývajících 

z valné hromady 2014, zejména o schválení jednotného vzoru přihlášky hráče do AMF ČR, který bude 

povinně využíván všemi členskými svazy asociace. 

Rada PKFL hlasovala o návrhu, aby všechny týmy před novou sezonou povinně aktualizovaly své 

soupisky tak, aby všichni hráči uvedení na soupisce měli v administraci zaznamenané plné datum 

narození. PKFL tak vždy bude mít okamžitě k dispozici databází hráčů, kterou bude možno bez 

prodlení poskytnout Asociaci malého fotbalu ČR. Všechna data získaná v září 2013 byla již do 

administrace převedena, jedná se cca o dvě třetiny hráčů PKFL, aktualizovanou registraci tak bude 

třeba provést u zbylé třetiny hráčů a samozřejmě u nových hráčů. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 

0 hlasů proti, 0 se zdrželo. 

Rada PKFL dále jednala o návrhu, jak bude pracovat s povinnými přihláškami. Navržen byl následující 

model: vedoucí týmu zapíše hráče na soupisku s jeho emailem, hráči se poté odešlou na email 

přístupová hesla k jeho profilu v administraci. Zde si hráč profil vyplní ve všech povinných položkách 

vyžadovaných dle vzoru přihlášky a nahraje fotografii ve formátu JPG. Poté vygeneruje přihlášku 

v podobě dokumentu PDF, kterou vytiskne, podepíše a nechá podepsat vedoucího svého týmu. Tuto 

podepsanou přihlášku poté naskenuje a nahraje scan do administrace. Tímto okamžikem je registrace 

hráče dokončena a úspěšně provedena. Hráč povinně uschová originál u sebe, PKFL bude evidovat 

pouze elektronické podoby přihlášek, elektronicky bude zajištěn i podpis oprávněné osoby za PKFL. 

Tento model bude pilotně v nové sezoně platit pro všechny týmy, které se kvalifikují a budou se 

účastnit republikových soutěží (Mistrovství ČR, Pohár vítězů pohárů), a pro jednotlivé hráče, kteří 

budou členy výběru PKFL. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo. Uvedený 

model bude spuštěn poté, co AMF ČR zašle definitivní vzor přihlášky.    

2) Informace z PKFL  

Předseda Rady PKFL informoval o nutnosti změny stanov občanského sdružení vzhledem k účinnosti 

nového občanského zákoníku. AMF ČR přislíbila svazům metodickou podporu při změnách stanov. 

Dále bylo upozorněno na skutečnost, že v případě jakýchkoliv finančních toků ze strany AMF ČR bude 

nutno je účtovat v rámci sdružení podvojným účetnictvím.  



Členům Rady PKFL byla podána informace o provedené registraci u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů.  

Členové Rady PKFL byli seznámeni s vývojem stránek a administrace PKFL (nový facelift stránek, nové 

funkčnosti administrace - hodnocení rozhodčích, elektronická peněženka, nová předvyplněná forma 

zápisů o utkání včetně avizace rozhodčím). Na základě požadavku Rady PKFL bude každému radnímu 

zřízen jeho vlastní účet pro přístup do diskuze.  

Členové Rady PKFL byli dále seznámeni se záměrem otevřít v jarní části soutěže čtvrtou ligu pro šest 

nových týmů a byli informováni o průběhu ligového poháru PKFL. 

3) Informace z ligových soutěží 

K datu 31. 12. 2013 nebyly dodány čtyři naskenované zápisy, ve všech případech byl rozhodčím tým 

Neuděláš nic. Tomuto týmu byla udělena dle DŘ 4U dodatečná pokuta 500 Kč a dodatečný bodový 

trest ve výši tří trestných bodů. 

K datu 6. 3. 2014 nebyly uhrazeny následující pokuty: FC Knedlíci (100 Kč), FC Upside (450 Kč) 

a Sehranka (350 Kč). Všechny uvedené týmy jsou povinny do pátku 14. 3. 2014 uhradit na účet PKFL 

uvedenou chybějící pokutu a současně uhradit kauci 1000 Kč jako záruku splacení případných dalších 

pokut v jarní části ligy. Nebude-li částka za pokutu a kauci připsána na účet PKFL do pondělí 17. 3. 

2014, bude tým automaticky vyloučen ze soutěže. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se 

zdrželo. 

K datu 6. 3. 2014 nebyla ze strany týmu Neuděláš nic uhrazena ani pokuta 1250 Kč, ani kauce 1000 

Kč. Vzhledem k výši finančních závazků a k soustavnému porušování řádů ze strany tohoto týmu 

rozhoduje Rada PKFL o okamžitém vyloučení týmu Neuděláš nic ze soutěže. Hlasování Rady PKFL 

5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo. 

K datu 6. 3. 2014 nebyly uhrazeny pokuty ze strany týmů FC Rival a GALAXY, které do soutěže 

nenastoupily a po prvním kole oznámily odstoupení ze soutěže, resp. byly vyloučeny. Tým FC Rival se 

účastní Ligového poháru, v němž zaplatil startovné, ale nezaplatil kauci 1000 Kč, která byla povinná 

pro všechny týmy hrající pohár, které nehrají PKFL. Vzhledem k tomu, že tým FC Rival postoupil do 

Final 4, Rada PKFL rozhoduje o tom, že do doby výkopu zápasu musí tým FC Rival uhradit 

administrátorovi stanovenou kauci 1000 Kč. Pokud nebude kauce uhrazena, tým FC Rival je z Final 4 

Ligového poháru vyloučen. Pokud bude kauce uhrazena, bude z ní po skončení poháru zaplacena 

dlužná pokuta 400 Kč, zbylá částka 600 Kč bude týmu vrácena. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 

0 hlasů proti, 0 se zdrželo. 

Hřiště Tererova: při bodování obdrželo 97 bodů a bylo zařazeno na seznam povolených hřišť. Ke 

stížnosti na regulérnost hřiště viz stanovisko Rady PKFL zveřejněné v DZ 10. 

4) Ostatní 

Hlasování o podnětech a návrzích týmů: 

• návrh na zvýšení počtu hráčů na soupisce se statutem hostujícího hráče ze tří na pět – 

zamítnuto (pro 0, proti 5, zdržel se 0) 

• návrh na zrušení klubových rozhodčích – zamítnuto (pro 0, proti 4, zdržel se 1) 

• návrh na přednostní přidělování delegovaných rozhodčích na utkání první ligy – zamítnuto (pro 

0, proti 5, zdržel se 0) 



• návrh na řešení klubových rozhodčích v případě opakovaně špatného hodnocení – např. 

stanovením povinnosti najmout si delegovaného rozhodčího – akceptováno, v případě 

opakovaného špatného hodnocení klubových rozhodčích bude Rada tyto případy řešit 

individuálně, včetně možnosti aplikace navrženého řešení (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

• návrh na zvýšení pokuty za absenci rozhodčího a jejího částečného přerozdělení mezi oba týmy 

jako kompenzaci za snížení kvality utkání – zamítnuto (pro 0, proti 4, zdržel se 1) 

• návrh na uvolnění pravidla „co je v zápise podepsané kapitány a rozhodčím, platí“ ve 

zjevných případech uvedení chybných informací - zamítnuto (pro 0, proti 5, zdržel se 0), zápis 

je jediný podepsaný, a tedy jediný oficiální dokument o zápase 

Hlasování o podnětech, vyplývajících z jednání Rady PKFL během podzimní části sezony 2013/2014: 

• hodnocení rozhodčích: od jarní části bude k veřejnému hodnocení zápasů sloužit pouze 

diskuze, která umožňuje směřovat příspěvky i ke konkrétním zápasům; tyto příspěvky nemají 

vůči Radě PKFL žádnou relevanci. Funkce „komentář týmu“ v administraci bude od jarní části 

neveřejná a bude sloužit jako prostor pro uplatnění stížnosti týmu vůči rozhodčímu, kterou 

bude nutno uplatnit v limitu 72 hodin od zápasu. Takto podané stížnosti budou řešeny na 

jednáních Rady PKFL. Během jarní části bude možné, jako doposud, zasílat stížnosti na rozhodčí 

také emailem. Od nové sezony bude možné stížnosti na rozhodčí podávat pouze 

prostřednictvím administrace. V uvedeném duchu dojde ke změně příslušného ustanovení 

v Pravidlech PKFL. Současně bude do zápisu o utkání výrazně doplněna informace, že v zápise 

lze uplatnit pouze technické připomínky týmů, zatímco stížnost na rozhodčího je třeba podat 

přes administraci. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo. 

• řešení problematiky přítomnosti míčů na zápase – Rada PKFL rozhoduje, že od jarní části bude 

zajištění míče ke hře v souladu s Pravidly PKFL povinností obou týmů, nikoliv pouze domácího 

týmu jako doposud. Hlasování Rady PKFL 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 0 se zdrželo. Radní František 

Bartůněk požaduje do zápisu jmenovité uvedení svého nesouhlasného stanoviska. Disciplinární 

pokuta (v případě, že prohřešek bude zapsán v zápise o utkání) bude stanovena v jedné výši, 

nebude rozlišovat mezi mírou provinění domácího a hostujícího týmu. Hlasování Rady PKFL 

4 hlasy pro, 1 hlas proti, 0 se zdrželo. Výše pokuty bude 100 Kč v prvním případě, 300 Kč 

v každém dalším případě. Hlasování Rady PKFL 4 hlasy pro, 3 hlasy proti, 0 se zdrželo (dále byly 

navrženy varianty 100 Kč v každém případě a 300 Kč v každém případě – pozn.: vzhledem 

k nerozhodnému hlasování na jednání Rady PKFL hlasovali korespondenčně také dva 

nepřítomní členové). V uvedeném duchu bude aktualizován Soutěžní a Disciplinární řád. 

• otázka licence rozhodčího Pavla Kvapila – ve více případech bylo potvrzeno, že utkání 

nerozhodoval Pavel Kvapil, ale v zástupu jiní rozhodčí. Vzhledem k tomu, že licence je vydávána 

na základě kontroly výkonu funkce a testu z pravidel konkrétní osobě, je přenos této licence na 

další osoby nežádoucí a až na výjimečné případy nepřijatelný. Pavel Kvapil bude na tuto 

skutečnost upozorněn a bude v jarní části podroben zvýšenému dohledu ze strany Rady PKFL. 

V případě dalšího zjištění uvedeného prohřešku bude rozhodčímu udělena pokuta ve výši 500 

Kč. Hlasování Rady PKFL 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 0 se zdrželo. Návrh na udělení pokuty 500 Kč 

za prohřešky v podzimní části byl zamítnut - hlasování Rady PKFL 1 hlasy pro, 3 hlasy proti, 1 se 

zdržel.  

• otázka řešení shody dresů – do Soutěžního řádu bude doplněno ustanovení: Každý tým musí 

nahlásit barvu dresů před začátkem podzimu/jara, která je uvedena na kartě týmu. Nastane-li 

shoda barvy dresů, musí se přizpůsobit hostující tým. Pokud domácí tým nastoupí v jiné než 



nahlášené barvě dresů a nastane shoda barvy dresů, musí se přizpůsobit domácí tým. 

Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo. 


