
19. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 16.5.-17.5.2015 

Stížnost na delegovaného rozhodčího Řeháčka 

Nasledující rozhodnutí Rady PKFL byla učiněna na základě vzájemného porovnávání stanovisek 

zúčastněných týmů (FKMP Gooners Roma a SVP) a delegovaného rozhodčího Marka Řeháčka. 

Tým Gooners Roma v návaznosti na jimi podanou stížnost navrhuje Radě PKFL následující: 

 
1) pozastavení činnosti pana Řeháčka: 

 
K tomu rada nemá mandát, může to pouze doporučit adminovi, je ovšem otázka, zda jedno 
špatné pískání by mělo vést k takovémuto postupu. Navíc je otázkou zda výkon rozhodčího 
Řeháčka byl opravdu špatný, protože druhý zučastněný tým SVP nesdílí názor Gooners Roma a 
výkon rozhodčího ohodnotil slovy:  “Rozhodčí zvládl vyhecovaný zápas dobře………” 
 
Rada PKFL nedoporučuje pozastavení činnosti Marku Řeháčkovi na základě jednostranné 
stížnosti Gooners Roma. 
 

2) přezkoušení pana Řeháčka ohledně pravidel malého fotbalu a následná inspekce na 
jím řízeném utkání. 
 
Kvalita rozhodčího Marka Řeháčka  bude prověřena namátkovou kontrolou. 

 
3) upuštění od jakéhokoli dalšího budoucího delegování pana Řeháčka na zápasy 

týmu FKMP Gooners Roma. 
 

Delegování pana Řeháčka na zápasy Gonners Roma je v gesci admina resp. managera rozhodčích 
a Rada PKFL nenašla důvod doporučit jim, aby bylo vyhověno požadavku Gooners Roma.  

 
4) odvolání karetního trestu hráči Danielovskému, protože být sankcionován za radostný 

výkřik je ostudné. 
 

Karetní trest hráče Danielovského zůstává v platnosti. Stanovisko rozhodčího ke konkrétní 
situaci, které je odlišné od stanoviska týmu Gooners Roma, bylo víceméně v souladu s celkovým 
vyjadřením jednatele týmu SVP.  
 

5) zvážit, jestli lidé jako je pan Řeháček mají v jakémkoli, třeba i malém fotbale, co dělat, 
a to v zájmu fotbalu a zachování dobrého zdraví všech zúčastněných. 
 
Obecně přemýšlíme nad tím, jak zkvalitnit činnost všech rozhodčích. 

Tresty za svévolné a mimo řády a bez zásadního důvodu přeložení zápasu Pražská Šlechta – TJ Tvoja 
Mama, které měl odpískat rozhodčí z Elity 

Utkání Pražská Šlechta – TJ Tvoja Mama, které měl odpískat rozhodčí z Elity, bylo svévolně (aniž by byl 
někdo oficiálně informován) přeloženo kvůli hokeji na jiný čas. Dle stanovisek získaných od zúčastněných 
tymů vyplývá, že prvotním iniciátorem byl tým Elita (rozhodčí), který kontaktoval svého známého z týmu 
TJ Tvoja Mama (hostující tým), který posléze převzal iniciativu při překládání zápasu. Rozhodčímu z týmu 
Elita, který byl prvotním iniciátorem, bylo oběma týmy (Pražská Šlechta, TJ Tvoja Mama) nakonec 
vyhověno (zápas byl přeložen) a i přesto však nakonec zápas nepřisel nikdo z Elity odpískat. Pokud se 



Rada PKFL bude držet litery DŘ, tak hostující tým TJ Tvoja Mama, který má srovnatelný podíl viny jako 
Elita a určitě větší podíl viny než domácí tým Pražská Šlechta (podíl viny týmu Pražské šlechty je 
minimální, přesto doplatil na absenci rozhodčího z Elity), by vyšel bez jakéhokoliv automaticky 
uděleného trestu.  

Jedinou možností jak potrestat i tým TJ Tvoja Mama byl SŘ bod 3:  

- Rada PKFL jedná v případě sporů mezi kluby, v případě odvolání klubu proti rozhodnutí administrátora, 
v případech závažných disciplinárních prohřešků dle Disciplinárního řádu (dále DŘ), v případě dalších 
předem nedefinovaných porušení pravidel, soutěžního řádu (dále SŘ) a DŘ, a ve všech ostatních 
případech spadajících do sportovně-disciplinární pravomoci Rady.  

Rada PKFL proto hlasovala, zda týmu TJ Tvoja Mama má být udělena finanční pokuta ve výši 350Kč. Pro 
udělení pokuty bylo 5 členů Rady PKFL, jeden se zdržel hlasování. 

Závěr: 

Tým FC Elita je dle DŘ 1E potrestán bodovým trestem ve výši odpočtu 3b za absenci týmového 

rozhodčího a dle DŘ 4R  je mu udělena pokuta ve výši 600Kč (2. prokázaný případ) 

Tým Pražská Šlechta je dle DŘ 4T potrestán pokutou ve výši 200 Kč (3. prokázaný případ) za nesplnění 

povinnosti (nevyplnění webu do lhůty 72 h), která na domácí tým přechází v okamžiku, kdy na utkání 

nedorazí rozhodčí. Dále pak je dle DŘ 4U potrestán pokutou ve výši 50 Kč za nesplnění povinnosti 

(nedodání scanu do lhůty 72 h), která na domácí tým přechází v okamžiku, kdy na utkání nedorazí 

rozhodčí. 

Tým TJ Tvoja Mama je dle SŘ bodu 3 potrestán finanční pokutou ve výši 350 Kč. 

 
1. Tresty zastavení herní činnosti 

Dle DŘ 3N:  

Ondřej Měska z týmu FT Razors  po obdržení třetí žk v utkání s týmem Chodova měl zastavenou závodní 

činnost v následujícím utkání s Hoblinou Jižák. Tento trest platí automaticky bez ohledu na to, zda je 

zveřejněn v aktualitách na webu PKFL, a jeho dodržení je zodpovědností jednatele klubu. I přesto hráč 

Ondřej Měska nastoupil do následujícího utkání s FC Hoblinou Jižák, a je tak potrestán zastavením 

činnosti ve výši počtu zápasů, do nichž neoprávněně nastoupil, zvýšeném o jeden, tzn., zastavuje se mu 

herní činnost na dva zápasy počínaje 18. 5. 2015. 

Dle DŘ 3N:  

Adam Karásek z týmu FC Sion po obdržení třetí žk v utkání s Red Teamem měl zastavenou závodní 

činnost v následujícím utkání s Chodovem. Tento trest platí automaticky bez ohledu na to, zda je 

zveřejněn v aktualitách na webu PKFL, a jeho dodržení je zodpovědností jednatele klubu. I přesto hráč 

Adam Karásek nastoupil do následujícího utkání s Chodovem, a je tak potrestán zastavením činnosti ve 

výši počtu zápasů, do nichž neoprávněně nastoupil, zvýšeném o jeden, tzn., zastavuje se mu herní 

činnost na dva zápasy počínaje 18. 5. 2015. 

2. Disciplinární tresty týmové bodové  

Dle DŘ 1A:  



Tým Co ti je do toho se nedostavil k utkání s Hell Spartans bez omluvy. Tým je potrestán odpočtem 

3 bodů (3. prokázaný případ) a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Hell Spartans. 

Dle DŘ 1A:  

Týmu SK Pleská se i přes snahu nepodařilo přeložit  utkání s Jižním nářezem. Tým je potrestán odpočtem 

1 bodu a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Jižního nářezu. 

Dle DŘ 1C: 

Tým FT Razors je potrestán bodovým odečtem ve výši 2b (2. prokázaný případ) za nastoupení hráče 

v trestu. Výsledek dosažený v utkání s Hoblinou Jižák zůstává v platnosti.  

Dle DŘ 1C: 

Tým FC Sion je potrestán bodovým odečtem ve výši 1b (1. prokázaný případ) za nastoupení hráče 

v trestu.  Utkání s týmem Chodova je zkontumováno výsledkem 5:0 ve prospěch Chodova. 

DLE DŘ 1E: 

Za absenci týmového rozhodčího v utkání Vořežšpruti  - Arrows je týmu TJ Tvoja Mama udělen bodový 

trest ve výši odpočtu 3b. 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4Q:  

Týmu Co ti je do toho je udělena pokuta 400 Kč za nedostavení se k zápasu. 

Dle DŘ 4Q:  

Týmu SK Pleská je udělena pokuta 100 Kč za nedostavení se k zápasu. 

Dle DŘ 4R:  

Týmu Tvoja Mama je udělena pokuta 350 Kč (1. prokázaný případ) za absenci rozhodčího v utkání 

Vořežšpruti – Arrows. 

Dle DŘ 4T: 

ve stanoveném časovém termínu nebyly v administraci vyplněny zápisy o utkáních: 

2.A liga: Rychlá Rota – AG Dechcurew → týmu FC Lehovec City je udělena pokuta 150 Kč (2. případ) 

Dle DŘ 4U:    

v administraci/emailu nebyly v řádném termínu scany/zápisy (do 72 hodin) následujících utkání: 

2.A liga: Rychlá Rota – AG Dechcurew → týmu FC Lehovec City je udělena pokuta 50 Kč  

Admin 

Rada PKFL  nechává na Adminovi, jaký zvolí trest pro tým Ajax Štrampouch Young Boys za nedostavení 

se k utkání (včasná omluva) s AGB Prague (4. A liga). 


