
Disciplinární řízení za hrací období 16. 9. – 22. 9. 2013 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A: FC Rival nenastoupení k zápasu Bazinga vs. FC Rival 

 více viz bod 2 

Dle DŘ 1C: v zápase Pejro CdF vs. FC Knedlíci nastoupili za hostující tým hráči Michal Podrazský, 

Filip Hausknecht a Daniel Meinhart, kteří nejsou vedeni na soupisce týmu. Zápas je 

dle DŘ 1C kontumován v neprospěch hostujícího týmu, výsledek dosažený na hřišti 

15:0 je ponechán v platnosti, týmu FC Knedlíci je udělen bodový trest ve výši jednoho 

bodu. 

 Pozn.: v zápise na webu uvedl delegovaný rozhodčí hraní načerno také v domácím 

týmu (hráč Tomáš Kučera). Následně jednatel týmu Pejro CdF zaslal vysvětlení 

situace, tj. že hráč Kučera byl vyškrtnut ze soupisky a naopak noví hráči doplněni na 

soupisku bezprostředně po zápase z důvodu rozporů uvnitř týmu. Ve spolupráci 

s administrátorem Rada PKFL prověřila a potvrdila, že hráč Kučera byl skutečně 

vyškrtnut ze soupisky až po odehrání zápasu, nicméně před tím, než rozhodčí vyplnil 

zápis na webu, a hráč Kučera se mu proto již na soupisce týmu nezobrazil. Z tohoto 

důvodu se ze strany týmu Pejro CdF nejedná o hraní načerno a je uplatněna pouze 

jednostranné kontumace vůči týmu FC Knedlíci. 

v zápase FC Lumíci vs. FC Hedonis nastoupil za domácí tým hráč Jan Hůlek, který není 

veden na soupisce týmu. Zápas je dle DŘ 1C kontumován v neprospěch domácího 

týmu výsledkem 0:5, týmu FC Lumíci je udělen bodový trest ve výši jednoho bodu. 

Dle DŘ 1E: tým FC RIVAL absence rozhodčího zápasu FC Vyhul vs. Real Slama  

  více viz bod 2 

2. Vyloučení týmu ze soutěže 

Tým FC RIVAL oznámil administrátorovi ligy, že z finančních a technických důvodů tým do letošního 

ročníku PKFL nenastoupí. V souladu se SŘ a  DŘ 2H jsou všechna utkání tohoto týmu kontumována 

výsledkem 0:5 a tým se stává prvním sestupujícím.  

Tým GALAXY oznámil administrátorovi ligy, že tým do letošního ročníku PKFL nenastoupí. Tým bude 

v soutěži nahrazen novým týmem Abstinenti. 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4V: v administraci chybí naskenovaný zápis následujících utkání, zápis nebyl zaslán ani na 

příslušný email: 

FC Stará Garda vs. Vořežšpruti 

Sehranka vs. Parma AG 

Rams vs. AG Dechcurew 

AC Souterrain vs. Slavoj 

Nápoje vs. FC Nové Město 

Pokuta 50 Kč pro týmy FC Knedlíci, FC Upside a Black b!tches a dále pokuta 100 Kč 

pro rozhodčího Jana Vlasáka (dva zápisy). 



4. Odvolání 

Tým Ničemných otců nejhorší synové podal odvolání proti kontumaci zápasu prvního kola z důvodu 

hraní hráče načerno. Podle vyjádření klubu se jednatel po zpracování tabulky s daty narození hráčů 

a jejím odeslání PKFL rozhodl aktualizovat data o hráčích na soupisce také v administraci. U hráče 

Všetíčka byl uveden chybný rok narození, a oprava údaje byla možná pouze založením nového profilu 

hráče a vyškrtnutím původního ze soupisky, čímž došlo k nesouladu soupisek. Jak Rada PKFL ve 

spolupráci s adminem prověřila a potvrdila, hráč Adam Všetíček byl skutečně veden na soupisce týmu 

již od jara 2013 a jeho původní profil byl vyškrtnut ze soupisky po odehrání zápasu prvního kola, kdy 

byl současně založen profil nový a tento přidán na soupisku. Z tohoto důvodu se ze strany NONS 

nejednalo o hraní načerno a Rada PKFL reviduje své rozhodnutí o kontumaci; v platnosti zůstává 

původní výsledek 8:3 a týmu NONS není udělen žádný trestný bod. 

5. Stížnost 

Rozhodčí Marek Řeháček uvedl do zápisu o utkání Srdcaři s. r. o. vs. Lhotka Stars, že „Ondřej Havlas 

z týmu Lhotka stars vyhrožoval rozhodčímu Marku Řeháčkovi, že jakmile ho příště uvidí pískat jejich 

zápas, cituji: Rozbiju Ti držku.“ Tým Lhotka Stars do zápisu uvedl, že „technická poznámka vůbec 

neodpovídá realitě a k diskusi po zápase vůbec nedošlo. Nic takového rozhodčímu řečeno nebylo. 

Rozhodčí Marek Řeháček i dle soupeře nezvládl [pozn. – myšleno je zřejmě řízení utkání]. Pokud by to 

šlo, byli by jsme [sic!] rádi, aby tým Lhotka Stars nepískal.“ Domácí tým k celé záležitosti uvedl, že 

„hosté přehání. Rozhodčí chyby dělal, ale na obou stranách. Prostě jako v každém fotbalovém 

zápase.“  

Rada PKFL si vyžádala doplňující stanovisko domácího týmu, který potvrdil, že v průběhu zápasu došlo 

ze strany hráče Havlase k slovnímu vulgárnímu napadání rozhodčího. Doplňující stanovisko potvrdilo 

tuto skutečnost pouze v průběhu zápasu, ve výměně názorů mezi rozhodčím Řeháčkem a hráčem 

Havlasem po skončení zápasu vyjádření domácího týmu nepotvrdilo ani pokračování vulgárního 

slovního napadání, ani vyhrožování. Rada PKFL z tohoto důvodu zamítá stížnost rozhodčího Řeháčka. 

Rada PKFL se proto nadále zabývala pouze vulgárním urážením rozhodčího ze strany hráče Havlase. 

Rada PKFL konstatuje, že k přestupku došlo v průběhu zápasu, kdy má rozhodčí pravomoc a nástroje 

na to, aby tuto skutečnost řešil vlastními silami (zejména udělením osobního trestu v podobě žluté 

nebo červené karty dle povahy přestupku), současně ale Rada PKFL pokládá hrubé nesportovní 

chování ze strany hráče Havlase za prokázané a současně za naprosto nepřijatelné. V souladu 

s pravomocí udělenou Soutěžním řádem proto Rada PKFL rozhoduje o trestu zastavení činnosti pro 

hráče Ondřeje Havlase (Lhotka Stars) na jedno soutěžní utkání počínaje 30. 9. 2013. Hlasování Rady 

PKFL 4 hlasy pro udělení nepodmíněného trestu, 1 hlas pro udělení podmíněného trestu, 1 hlas pro 

neudělení žádného trestu, 1 se zdržel. 

Otázka nasazování rozhodčích a možnost či nemožnost práva veta konkrétního rozhodčího je 

v pravomoci administrátora, kterému Rada PKFL tento podnět předává. 

 

 

 


