
Okresní fotbalový svaz PÍSEK
                 Tylova ulice 395,  397 01 Písek

           tel. 604 856 457 , ofspisek  @seznam.cz  

ZÁPIS VV ČÍSLO 07/2022

Jednání VV OFS Písek ze dne 03.05.2022

 Přítomni: Řezáč Michal, Košatka Josef, Houdek Petr, Šimek Roman, Peklo Michal, 

Koller Jan, Janda Petr 

 Program jednání: 

1. Zahájení

2. Informace FAČR a Jč KFS

3.  Informace OFS Písek

4. Zprávy komisí OFS Písek

5. Příprava nového ročníku mistrovských soutěží OFS Písek 2022/2023

6. Diskuze

7. Závěr

1.  Zahájení

Zasedání VV OFS Písek 07/2022 zahájil předseda VV v 17:00 hod. Přivítal všechny 

přítomné členy, poděkoval za aktivní přípravu VV 07/2022. Kontrola zápisu VV 06/2022 

a splnění úkolů z minulého zasedání VV 06/2022 bez závad – všechny úkoly splněny. 

2.  Informace FAČR a Jč KFS

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (dále ,,FAČR“) svolává 

24. řádnou Valnou hromadu FAČR, která se uskuteční dne 17.6.2022 od 10:00hod v 

Praze Hotel Pyramida. Za OFS Písek se VH zúčastní statutární zástupce Řezáč Michal

         pro:7  zdržel se:0 proti:0

 VV FAČR vzal na vědomí aktuální informace ohledně návrhu státního rozpočtu a 

následných dopadů směrem k financování FAČR ze strany NSA.  

                                       vzato na vědomí

mailto:ofspisek@seznam.cz


VV FAČR vzal na vědomí aktuální informace v oblasti vývoje Informačního systému 

FAČR 2.0.                 vzato na vědomí

VV FAČR schválil, že fotbalová asociace (FAČR) nebude proplácet náklady na 

rozhodčí a delegáty v nemistrovských soutěžích od jarní části sezóny 2022. OFS Písek

nemá ve svých soutěžích žádnou NEMISTROVSKOU soutěž.    

    vzato na vědomí

Dne 14.4.2022 zasedal mimořádný VV FAČR, který se primárně zabýval ekonomickými 

záležitostmi a přípravou návrhu rozpočtu FAČR na kalendářní rok 2022. Konečná 

podoba financování OFS není známa ani po konečném zasedání VV FAČR ze dne 

26.4.2022, ani zprávou z jednání Regionální komise, která měla projednávat konečnou 

podobu financování OFS a KFS (za členy – za utkání). OFS Písek může i nadále 

spoléhat na finanční rezervy na účtu OFS Písek z minulých období.

    vzato na vědomí

K datu 30.6. 2022 končí smlouva FAČR s TVCOM o spolupráci a natáčení zápasů. 

FAČR do budoucna pracuje s úmyslem na založení a zřízení vlastní FAČR TV.

    vzato na vědomí

Téma příspěvků FAČR. Na jednání Regionální komise proběhla debata k možnosti 

navýšení příspěvků. Po debatě ohledně daného tématu členové komise včetně 

přítomných členů VV FAČR nebyli v této otázce jednotní. Pokud by k navýšení 

příspěvků opravdu došlo, chtělo by to předem jasně definovat a určit do jakého 

odvětví fotbalu poputuje vybrané navýšení peněz.     vzato na vědomí

Byla vydána aktualizovaná pracovní náplň činnosti GTM OFS/KFS s platností od 

1.1.2022.     vzato na vědomí

Jč. KFS informuje o podání žádosti na změnu v dozorčí radě Nadačního fondu na 

podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje. VV Jč. KFS na svém posledním 

zasedání navrhl do této pozice Mgr. Ondřeje Flašku. Email s oficiální žádostí o změnu 

v dozorčí radě NF rozeslal stávajícím členům dozorčí rady sekretář Jč. KFS dne 

3.2.2022.                            vzato na vědomí



Jč.KFS informuje o proběhlé návštěvě zástupce firmy EURO-SPORTRING pana 

Štěpána Sokače na sekretariátu Jč. KFS ohledně novinek týkající se znovu obnovení 

turnaje Budweis Cupu 2022                            vzato na vědomí

3 . Informace OFS Písek

Předseda VV OFS Písek předložil pozvánku na 31.VH ČUS Písek, z.s., která se koná 

dne 16.04.2022 v Otavareně v Písku. Za OFS Písek se VH zúčastní statutární zástupce 

Řezáč Michal  pro:7  zdržel se:0  proti:0

Dne 24.03.2022 se konalo setkání zástupců OFS a KFS s VV FAČR v Praze. Setkání se 

zúčastnil předseda VV OFS Písek Řezáč Michal. Na setkání bylo zejména 

projednávána změna Stanov (zjednodušení, postavení role OFS a KFS, střet zájmů), 

dále také možná úprava proplácení náhrad za náklady rozhodčích, zvýšení členských 

příspěvků za rok 2023, finanční dotace OFS a KFS                 vzato na vědomí

Předseda VV OFS Písek informoval členy VV o zrušení OKRESNÍHO kola 

Veteránského fotbalu na Okresním fotbalovém svazu Písek. Důvod zrušení je nezájem 

o účast na závěrečném turnaji Veteránského fotbalu ze strany oddílů OFS. Pro účast 

na KRAJSKÉM kole Veteránského fotbalu bylo pod hlavičkou OFS nahlášeno mužstvo

FC Písek, organizačním pracovníkem a zodpovědnou osobou za VV OFS Písek 

navrhuje předseda VV Romana Šimka. Tváří Veteránského fotbalu pak Jana Kollera.

 pro:7  zdržel se:0  proti:0

Předseda VV předkládá informace o neproplácení nákladů rozhodčích v kategorii 

přípravek. Rozhodnutím VH FAČR bylo proplácení náhrad zrušeno, oddíly tak musí 

náklady proplácet sběrnou fakturou. Předseda VV a STK předkládá celkový rozpočet 

nákladů za proplácení rozhodčích v soutěžích OFS Písek a navrhuje VV na konci jarní 

části mistrovských soutěží OFS Písek proplacení náhrad za jarní část

           pro:7  zdržel se:0  proti:0

Předseda VV a STK navrhuje proplacení náhrad fakturou za období jaro 2022. STK, 

kancelář OFS a účetní ČUS připraví podklady pro faktury oddílů OFS

            pro: 7  zdržel se:0  proti:0

Předseda VV informuje o vyhodnocení návrhu na cenu DR. Jíry za Jč KFS. Hlasováním

byl na cenu Dr. Jíry odsouhlasen návrh OFS Písek pro člena oddílu TJ Sokol Sepekov 

pana Jiřího Himla                            vzato na vědomí



Předseda VV informuje o vytvoření dohody mezi OFS Písek a novým partnerem OFS 

Písek f. Penalty. Za nákup vybavení f. Penalty bude KAŽDÝ ROK v měsíci listopadu 

spolupráce vyhodnocena a následně vyplacena částka 15% z celkové částky zpět na 

účet OFS jako sponzorství na činnost mládeže OFS. Smlouva bude podepsána do 

konce volebního období, tedy do 31.12.2024  pro:7  zdržel se:0  proti:0

Zaslaný návrh VV Písek na zástupce OFS na akci Fotbalová dvanáctka nebyl v 

hlasování VV Jč. KFS podpořen (TJ Hradiště).                 

   vzato na vědomí

Předseda VV seznámil přítomné členy s finančními výdaji a příjmy OFS Písek od 

minulého VV.

Konečný zůstatek na účtu OFS Písek k 03.05.2022 je 484 148,-Kč

Stav účtu, oprávněnost a správnost účetních výloh pod kontrolou RK OFS Písek.

Předseda VV informuje přítomné členy o vyhodnocení podané žádosti na MÚ Písek o 

dotaci na ,,Záštitu starostky na Vánoční halové turnaje mládeže OFS Písek“. MÚ zaslal 

informace o schválené dotaci ve výši 10 000,-Kč                 vzato na vědomí

Člen VV OFS Písek Peklo Michal a předseda VV OFS Písek předkládá VV návrh na 

přejmenování Vánočních halových turnajů OFS Písek na 

MEMORIÁL VRÁTI PEKLA

Pro letošní rok startuje Memoriál Vráti Pekla jako nultý ročník z důvodu obdržené 

dotace ze strany MÚ Písek. Od roku 2023 se ale již mládežnické turnaje budou konat 

jako MEMORIÁL VRÁTI PEKLA              pro.7  zdržel se:0  proti:0

GTM OFS Písek předkládá návrh na schválení cen na závěrečné finále FOTBALOVÉ 

ABECEDY. Navrhuje pro první tři zúčastněné nákup poháru a poukezů na nákup 

sportovního zboží.  pro:7  zdržel se.0  proti:0

Informace předsedy VV ohledně možného nákupu vybraných tréninkových pomůcek 

pro trenéry oddílů OFS Písek. Z důvodu rozpočtového provizoria FAČR a 

neinformovanosti OFS o výši dotace za rok 2022, navrhuje předseda VV odložení 

schválení nákupu pomůcek až na začátek podzimní části mistrovských soutěží OFS 

Písek 2022/2023  pro:7  zdržel se:0  proti:0



4. Zprávy komisí OFS Písek

Za STK podává informace předseda Řezáč Michal

Průběh mistrovských soutěží OFS Písek zatím bez problémů. Stále platí respektování 

dohod oddílů mládeže na změnu úředního termínu utkání bez poplatku. STK 

respektuje dohodu obou oddílů zaslanou na STK     vzato na vědomí

STK informuje VV o odložení 5 utkání 15.kola OP II. třídy mužů z důvodu 

nezpůsobilého stavu hracích ploch. Všechny odložené utkání se podařilo sehrát do 

termínu 18.4.2022     vzato na vědomí

Předseda STK informuje přítomné s termínem konání Losovacího aktivu Jč KFS pro 

soutěžní ročník 2022/2023, který je stanoven na 29.6.2022

    vzato na vědomí

STK předkládá návrh Přihlášky do mistrovských soutěží OFS Písek na soutěžní ročník 

2022/2023. Bude schválen v bodě 5 – příprava Mistrovských soutěží OFS  

                                       vzato na vědomí

Za KR informuje zástupce Řezáč Michal

Schválené vybavení rozhodčích OFS Písek bylo provedeno, vybavení rozhodčím bylo 

předáno. Následné doplacení za vybavení bylo komisí R předáno dle doloženého 

seznamu účetní OFS Písek.     vzato na vědomí

Náborová akce Pískej, mávej rozhoduj, doplněná aktivitou OFS Písek na webových 

stránkách Jčteď nepřinesla prozatím žádného nového adepta na zařazení do listin R 

OFS Písek     vzato na vědomí

Za OFS Písek navrhuje a předkládá ke schválení VV jako Gestora R a zástupce OFS 

Písek pana Matyše Jakuba. 

 pro:7  zdržel se:0  proti:0

Dle posledních informací se aktivita Gestorů spouští od 1.5.2022, následné informace 

podá předseda KR na příštím zasedání VV.     vzato na vědomí



Dne 18.03.2022 proběhl seminář rozhodčích OFS Písek, který se konal v Infocentru 

obce Heřmaň. Předseda VV OFS Písek pozval na seminář Lektora rozhodčích Jč KFS 

Pečenku Jiřího, který školení doplnil o názorné videa ze soutěží Jč KFS. Předseda VV 

hodnotí seminář jako povedený a to i po odborné stránce a děkuje Jiřímu Pečenkovi 

za spolupráci a těší se na další.     vzato na vědomí

Za DK podává informace předseda Košatka Josef

Mistrovské soutěže OFS Písek běží bez velkých problémů. Udělené tresty jsou 

projednávány na DK za účasti všech členů DK. Lze konstatovat, že mimo jednoho 

nedohraného mistrovského utkání OS III. třídy mužů z důvodu nedostatečného počtu 

hráčů hostujícího mužstva mají mistrovské soutěže OFS Písek normální průběh.

                 vzato na vědomí

Za KM a KŽ informace podává GTM OFS Písek Houdek Petr

GTM informuje VV o konání turnaje WU 15 ve Sportovní hale v  Milevsku. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 8 mužstev (OFS Tábor, OFS České Budějovice, OFS Písek I., OFS 

Písek II., OFS Jindřichův Hradec, SK Dynamo České Budějovice, OFS Příbram, SK 

Roudnice nad Labem). Turnaj hodnocen velice dobře, v plánu zůstává zopakovat 

turnaj i v příštím roce.                 vzato na vědomí

Proběhlo 3.kolo turnaje výběrů OFS v Českých Budějovicích. 

Výsledky U12:

Jindřichův Hradec-Písek 7:0, Tábor-Písek 5:2 

Výsledky U11:

Jindřichův Hradec-Písek 10:17, Tábor-Písek 12:11

Výsledky dívky:

Jindřichův Hradec-Písek 4:6, Tábor-Písek 13:6

    vzato na vědomí

GTM OFS Písek žádá VV o proplacení náhrad za turnaj výběrů OFS Písek v Českých 

Budějovicích (stravování, cestovné)  pro:7  zdržel se:0  proti:0

GTM informuje VV o plánu uspořádat tréninkový kemp pro dívky ročník 2010 a mladší 

v období květen a červen  pro:7  zdržel se:0  proti:0



GTM OFS Písek informuje VV o přípravách na PFT v Putimi ve dnech 6-8.7.2022 a 

11-15.7.2022 ZA ÚČASTI J. Kollera. Potřeby ohledně zabezpečení PFT budou řešeny 

operativně, následné schválení proběhne na dalším VV OFS.

    vzato na vědomí

5. Příprava nového soutěžního ročníku soutěží OFS Písek 2022/2023

Předseda STK předložil návrh Přihlášek na nový soutěžní ročník 2022/2023. GTM 

doplňuje přihlášku o formát příslušných soutěží. 

             pro:7  zdržel se:0  proti:0

Termín Losovací aktivu stanoven na 13.7.2022. VV pověřuje kancelář OFS o 

zabezpečení místa LA.  pro:7  zdržel se:0  proti:0

VV schvaluje zařadit do přihlášky možnost vyjádření oddílů k opakovanému střídání a 

zahrávání kopu ze značky pokutových kopů v případě nerozhodného stavu na konci 

utkání. Zařazení těchto možností podléhá odsouhlasení pouze a jen hlasováním oddílů

OFS Písek na přihlášce.              pro:7  zdržel se:0  proti:0

VV schvaluje opětovného otevření Českého poháru mužů pro soutěžní ročník 

2022/2023 pro:7   zdržel se:0  proti:0

VV schvaluje vyhodnocení Soutěže slušnosti pro OP a OS mužů. První dvě mužstva 

obdrží finanční hotovost ve výši 2000,-Kč. pro:7  zdržel se:0  proti:0

Vyhlášení soutěží OFS Písek proběhne jako součást LA. GTM OFS Písek ještě prověří 

možnosti vyhlašování v kategoriích mládeže ze strany FAČR. Následné možnosti 

budou součástí zprávy STK OFS Písek pro:7  zdržel se:0  proti:0

Startovné pro soutěžní ročník mužů 2022/2023 zůstane stejné jako v předchozích 

sezonách před Covid-19.

OP II. třída muži 2000,-Kč

OS III.třída muži 1500,-Kč

V mistrovských soutěžích mládeže (dorost, žáci,přípravka) jsou soutěže bez 

startovného.  pro:7  zdržel se:0  proti:0



Kompenzační poplatky u družstev mužů za chybějící mužstvo mládeže, nebude 

placeno na začátku sezony 2022/2023, ale až v zimní přestávce. VV tak nechává 

oddílům prostor pro vytvoření mužstva mládeže, třeba i pod formátem náboru.

 pro:7  zdržel se:0  proti:0

Rozpis mistrovských soutěží OFS Písek pro soutěžní ročník 2022/2023 bude vytvořen i

v tištěné podob. Počet vytištěných RS podléhá počtu zájemců na LA OFS Písek

 pro:7  zdržel se:0  proti:0

6. Diskuze

Ve společné diskuzi byl veden rozhovor ohledně zrušeného závěrečného turnaje 

Veteránského fotbalu. Dále také připomínka k zájmu účasti na ABECEDĚ FOTBALU v 

rámci oddílů OFS a trenérů. GTM OFS Písek diskutoval o zabezpečení PFT v Putim, 

počtu přihlášených dětí a zabezpečení počtem trenérů. 

Dále v krátké diskuzi projednáváno dění ve FAČR, financování OFS a sportu vůbec.

7. Závěr

Na závěr jednání VV Okresního fotbalového svazu Písek poděkoval předseda 

přítomným členům VV za účast a zejména za konstruktivní projednávání bodú 

zasedání VV OFS 07/2022. Popřál všem předsedům odborných komisí a GTM klidný 

průběh zbývajících částí mistrovských soutěží a ve 20:00hod jednání VV ukončil.

 


