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ZPRÁVA PŘEDSEDY SKFS

O činnosti svazu, Výkonného výboru a o rozvoji fotbalu

Výkonný výbor SKFS (dále jen VV) se od VH v květnu 2021 scházel v intervalu 7 – 14 dní.
Účast všech členů byla téměř 100% a domnívám se, že se udělal opravdu velký kus práce. Naše
činnost byla zaměřena hlavně na tyto témata:

1. Komunikace a transparentnost
VV se jasně vymezil tak, že bude vždy jednat transparentně a snažit se spojit všechny
oddíly pro dobro fotbalu. Naší snahou je dobře a transparentně komunikovat se všemi
ve fotbalovém hnutí Středních Čech. Vyměnili jsme zastaralou identitu SKFS a
proměnili ji v moderní platformu komunikace. Byl vytvořen nový moderní web, kde
vám jsou k dispozici všechny informace přehledně a pohromadě. Dále jsme zvýšili
informovanost a aktivitu na sociálních sítí a v neposlední řadě jsme pro kluby otevřeli
SKFS TV. Zde si každý může nahrávat své utkání od přípravek až po staré gardy, kde
sestřihy nejzajímavějších situací jsou buď on-line, v případě internetového připojení,
nebo off-line promítány na webu skfs.cz. Pro úzkou spolupráci s okresy vyjíždí VV
SKFS mezi okresy, kde chceme vždy jednou měsíčně navštívit jeden z okresů
Středočeského kraje a diskutovat o všem, co kluby trápí, nebo co z jejich strany by šlo
udělat lépe. I v tom chceme nadále pokračovat.

2. Infrastruktura a dotace
Infrastruktura je věc, která nás velmi trápí a když se každoročně zlepšuje, tak v okresech
máme stále velký nedostatek zejména UMT. Snažili jsme se vám v tom co nejvíce
pomoci a během léta jsme podali 6 žádostí. Za podzim dodělalo přípravu dotačního
titulu více než dalších 15 klubů a netrpělivě čekáme vypsání další dotační výzvy na
investice. To je jak všichni víte zatím v nedohlednu, protože se čeká na schválení
státního rozpočtu.

3. Rozhodčí
Rozhodčí bylo velké téma. Není tajemstvím, že Středočeský kraj neměl zrovna dobré
renomé, co se týče regulérnosti soutěží a ovlivňování výsledků. Musím říci, že po
volební VH bylo jednou z priorit VV vrátit fotbal tam, kde má být a že se má
rozhodovat v duchu fair – play, na hřišti. Naši rozhodčí nám ukázali, že když nejsou pod
tlakem funkcionářů a různých pobídek, tak pískat umějí. Věřím, že jsme na správné
cestě a naši rozhodčí i na jaře budou v nastaveném trendu pokračovat. V nemalé míře na
to má vliv i Komise rozhodčích SKFS vedená členem VV Petrem Blažejem, která dělá
skvělou práci ve vzdělávání nejen v našem kraji a troufám si tvrdit, že jsme lídrem na
poli rozhodčích v ČR. Co nás velmi trápí je počet rozhodčích. Od 1. března 2022 začala
probíhat kampaň náboru rozhodčích „Chci pískat“, která má přinést další rozhodčí pro
náš fotbal. Tato kampaň již částečně proběhla v loňském roce, ale nebylo dotažena do
konce. Nebyl dotažen metodický krok od přihlášky rozhodčího po jeho rozhodcovský
debut na hřišti a více než 80% z adeptů se na hřiště ani nepostavilo. V tuto chvíli je
dodělaná metodika, která potencionální rozhodčí posune přímo na okresy a ty vědí jak
je co nejrychleji dostat na hřiště. Jako podpora do roku 2022 pro nové rozhodčí byli
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nakoupeny Komisí rozhodčích FAČR, nové rozhodcovské sady oblečení a byla
vytvořena odměňovaná „funkce“ okresní mentora, který za rozhodčí zodpovídá.

Stav aktivních rozhodčích ve Středočeském kraji a dle okresů:

KFS
aktivní

OFS
aktivní

Středočeský kraj 108 385

Benešov 52

Beroun 32

Kladno 30

Kolín 36

Kutná Hora 34

Mělník 38

Mladá Boleslav 38

Nymburk 27

Praha-západ 41

Příbram 32

Rakovník 25

Praha - Východ NA1

4. Mládež
24. června 2021 vznikla nová KM pod SKFS. Její členové byli vybíráni tak, aby byly
zastoupeny všechny okresy Středočeského kraje a byla zajištěna pravidelná a plynulá
prostupnost informací z pravidelných jednání KM. Počet členů KM je čtrnáct. Jejím
předsedou je Antonín Barák a místopředsedou krajský GTM Milan Kormaník.
Od července 2021 se KM věnovala řešení návrhu na změnu struktury mládežnických
soutěží pro soutěžní ročník 2022/2023 jako poradní orgán STK, se kterou na návrhu
spolupracovala.
Od srpna se KM velmi intenzivně věnovala rozvoji dvou projektů, které vyhlásila
FAČR. Jde o projekt krajských výběrů mladších dorostenců ,,O pohár Josefa Šurala" a
projekt krajských výběrů starších žákyň WU14. KM podpořila výběry na úrovni všech
okresů Středočeského kraje a stejně tak okresní výběry děvčat a to nejen kategorie
starších žákyň WU14, ale i mladších žákyň kategorie WU11. Jednotlivé výběry
mladších dorostenců i žákyň absolvovaly od srpna do prosince dvakrát měsíčně tréninky
s okresními trenéry GTM. V tomto modelu budou pokračovat od února do června.

1 Informace není dostupná.
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Projekty podporují udržitelnost hráčů dorosteneckého věku u fotbalu a rozvoj
mládežnického, dívčího fotbalu ve Středočeském kraji.
Pod vedením Daniela Zítky, jednoho ze členů KM byl na podzim spuštěn projekt
praktických seminářů pro tatínky - trenéry brankářů. Na tomto projektu dále
spolupracují brankaři Antonín Kinský a Radek Sňózik. Pokračování seminářů proběhne
na jaře 2022.
KM se pravidelně věnuje otázce vzdělávání pod vedením krajského GTM Milana
Kormaníka na úrovni pravidelných trenérských licencí C a B, seminářů pro trenéry
brankářů a rodiče.

5. Členská základna
Statistika členské základny FAČR k 31.12.2021 a k 28.2.2022:

K 28.2.2022 18:25    K 31.12.2021   

Středočeský kraj Mělník 4 613  Středočeský kraj Mělník 4 546

Středočeský kraj Praha-východ 6 908  Středočeský kraj Praha-východ 6 840

Středočeský kraj
Mladá
Boleslav 5 638  Středočeský kraj Mladá Boleslav 5 613

Středočeský kraj Příbram 4 914  Středočeský kraj Příbram 4 878

Středočeský kraj Kolín 4 607  Středočeský kraj Kolín 4 555

Středočeský kraj Nymburk 5 455  Středočeský kraj Nymburk 5 401

Středočeský kraj Beroun 4 844  Středočeský kraj Beroun 4 770

Středočeský kraj Kladno 5 266  Středočeský kraj Kladno 5 211

Středočeský kraj Benešov 6 291  Středočeský kraj Benešov 6 244

Středočeský kraj Praha-západ 5 489  Středočeský kraj Praha-západ 5 377

Středočeský kraj Rakovník 2 486  Středočeský kraj Rakovník 2 465

Středočeský kraj Kutná Hora 3 610  Středočeský kraj Kutná Hora 3 584

60 121 59 484

Z toho vyplývá, že naše základna je pevná a že o fotbal ve Středočeském kraji je zájem
a že se vyplatí i nadále do fotbalu investovat svůj čas. Buďme spravedlivý, férový a
udělejme si fotbal ve Středních Čechách hezký!
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ORGÁNY SVAZU

Rekapitulace složení a činnosti orgánů svazu

1. Předseda a Výkonný výbor
Do volební Valné hromady SKFS konané dne 6.5.2021 bylo složení těchto orgánů:
předseda Miroslav Liba, členové VV zvolení za OFS Petr Blažej, Martin Havel, Jan
Knotek a Josef Novák, členové VV zvoleni za kluby Karel Březina, Petr Lacina, Jan
Nekola a Zbyněk Vokoun.
Od volební VH je složení orgánů následující: předseda Tomáš Neumann, členové VV
zvolení za OFS Tomáš Novák (zvolen VV místopředsedou), Pavel Chán, Petr Blažej a
Libor Zeman, členové VV zvolni za kluby Tomáš Sluka (zvolen VV místopředsedou),
Antonín Barák, Ondřej Knobloch a Pavel Šmejkal.

2. Odvolací a revizní komise
Do volební Valné hromady SKFS konané dne 6.5.2021 bylo složení tohoto orgánu:
předseda Ivo Pařík, členové Jan Hořejší, Zdeněk Hořejší, Miroslav Hruška a Dušan
Roubíček, náhradníci Miroslav Novotný a Roman Teska.
Od volební VH je složení tohoto orgánu následující: předseda Aleš Macela (zvolen
ORK), členové Jan Eisenreich, Zdeněk Čížek, Tomáš Koníček a Miroslav Češka,
náhradníci Marek Tvrz a Dušan Roubíček.
Z bilanční zprávy komise:
“Odvolací a revizní komise je zřízena na základě stanov SKFS a je kontrolním a
revizním orgánem SKFS. Dle stanov se jedná o odvolací orgán druhého stupně proti
rozhodnutí jednotlivých komisí. Dále pak kontroluje hospodaření svazu a plnění
usnesení přijatých valnou hromadou.
Všichni členové ORK se vzdali práva na finanční odměnu nebo cestovní náhrady
spojené s výkonem funkce. V rámci ustavující schůze jsme si vytyčili základní pravidla
fungování a zásady, podle kterých bychom chtěli při vykonávání funkce řídit:

● dodržování platných řádů
● transparentnost rozhodnutí
● konzistenci rozhodnutí
● rozhodování s přihlédnutím k maximálnímu rozvoji fotbalu
● aktivní komunikace s účastníky odvolání
● rychlost rozhodnutí

Odvolací činnost komise
Vzhledem ke covidové situaci a zrušení jarní části sezóny 20/21 jsme na jaře 2021
neřešili žádné odvolání proti rozhodnutí komisí.
V rámci podzimní části sezony 2021/2022 komise řešila pouze 6 odvolání klubů proti
celkově 31 rozhodnutím DK. Ve všech případech se jedná o přestupky neoprávněného
startu hráčů sdružených družstev žáků a dorostů, za které jim byla na základě návrhů
STK potažmo DK udělen trest v podobě kontumace zápasů. Rozhodnutí o těchto
odvoláních bylo přijato až v roce 2022.
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Revizní činnost komise
Ve dnech 13.9 a 18.10. jsme v sídle SKFS provedli hloubkovou kontrolu vedení
účetnictví za období 1. – 8.2021. Kontrolovány byly:

● Výpisy z bankovních účtů a pokladny
● Faktury vydané, přijaté
● Aktivní uzavřené smlouvy SKFS a jejich plnění

V žádné z kontrolovaných oblastí jsme nenalezli závažné pochybení nebo prohřešky
proti stanovám SKFS. Z provedené kontroly vyplynulo několik bodů, které
doporučujeme VV zvážit při sestavování a čerpání rozpočtu v roce 2022.”
Kompletní Zpráva Odvolací a revizní komise bude přednesena v rámci výroční Valné
hromady dne 15.3.2022 a její písemné vyhotovení se stane součástí této Výroční zprávy
jako její Příloha č.1.

3. Sekretariát
Na začátku roku pracoval ve složení Zdeněk Tasch a Dagmar Žáková, v průběhu roku
došlo k jeho obměně a rozšíření a nyní pracuje ve složení Zdeněk Tasch, Barbora
Menclová a Michal Pavlík.
Účetnictví SKFS vede na smluvním základě externí účetní Eva Vysušilová -
zaměstnanec České unie sportu.
Krajským GTM je Milan Kormaník.

Na základě výsledků volební valné hromady a výrazné změny vedení svazu došlo k velké
obměně i u komisí svazu, dále uvádíme pouze aktuální složení komisí ke konci roku 2021.

4. Sportovně technická komise
Složení komise od 6.7.2001: předseda Daniel Devera (do 6.7.2021 Zdeněk Krajl),
členové Jaroslav Kraus, Lukáš Urban, Roman Vaněk, Petr Víšek (dříve František
Gregar). Na činnost komise aktivně dohlíží její gestor za VV - Ondřej Knobloch, aktivní
je v rámci její činnosti též sekretář Zdeněk Tasch.
Komise se primárně scházela online způsobem každý týden, výsledkem bylo pravidelné
vydávání a zveřejňování Zápisů STK s přijatými verdikty na úřední desce, kterých bylo
celkem 24.

5. Disciplinární komise
Složení komise od 9.6.2021: předseda Martin Havel, členové Slavoj Tichý, Ivo Duchoň,
Jiří Jeníček, Vilém Lowe a Miroslav Zvolánek.
Během podzimní části soutěží komise zasedala celkem 16x z toho 1x online. První
zasedání se konalo 5.8.201 a poslední 2.12.2021. Zasedání se běžně konala ve čtvrtek
od 15hod. v sekretariátu svazu. V případě nutnosti komise zasedala i v jiný termín dle
operativní potřeby a nutnosti (dohrávky a vložená utkání mimo víkendy). K dispozici
komisi na administrativní činnost byla pracovnice sekretariátu Barbora Menclová,
gestorem komise za VV je Pavel Chán.
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Ze zprávy předsedy komise o její činnosti:
“Během podzimních zasedáních jsme udělali celkem 645 rozhodnutích, což je průměr 40
rozhodnutích na jednom zasedání. Z toho plyne, že to není jen práce zodpovědná, ale i
časově velice náročná. V podstatě celotýdenní. V sobotu a v neděli zjistíte v ZoÚ
hříšníky, v pondělí zahájit disciplinární řízení na úřední desce, v úterý a ve středu
prostudovat ZoÚ, zprávy DS, videozáznamy pokud jsou k dispozici, případně další
materiály (např. protesty) a předpřipravit rozhodnutí DK, ve čtvrtek zasedání DK a v
pátek zkontrolovat na úřední desce, zda je vše v pořádku. A nový týden zase začíná.
Nyní trochu statistiky – celkem 367 rozhodnutí (z toho dospělí 205 a mládež 162), k
tomu 250 rozhodnutí v kategorii dospělých po 4. nebo 8. ŽK a 28 žádostí o prominutí
trestu. Z těchto žádostí jsme 11x vyhověli, 7x jsme trest změnili na podmíněný a 10x
nevyhověli.
Kromě standardních trestů, které vyplynuly vyloučením v průběhu nebo po utkáních,
jsme řešili i další disciplinární přečiny mimořádného charakteru:
1) Odhlášení mládežnických družstev v začátku soutěží (žáci Lety, starší žáci Tatran
Rakovník a starší dorost SK Rakovník) a několik kontumací z důvodu nedostavení se k
utkání.
2) Naprosto nevídaný problém vznikl po utkání KPSŽ Baník Švermov/Brandýsek -
Fotbal Zákolany, kdy domácí družstvo chtělo provést kontrolu totožnosti některých
hráčů Zákolan. Po důkladném prošetření, vyslechnutí předvolaných činovníků,
prověření všech informací a dostupných materiálů DK dospěla k závěru, že oddíl Fotbal
Zákolany provedl neskutečně promyšlený podvod. Falešně zaregistroval tři hráče AFK
Tuchlovice na falešná rodná čísla do oddílu Fotbal Zákolany. Takto promyšlený podvod
jsem za celou dobu co jsem v DK nezažil. Proto i tresty byly přísné, ale jsme
přesvědčeni, že naprosto spravedlivé.
3) Poslední “raritou” bylo 48 kontumací sdružených družstev mládeže na návrh STK
SKFS za neoprávněné starty hráčů, kteří nebyli na seznamu hráčů příslušných
sdružených družstev.”

6. Komise rozhodčích
Komise od svého jmenování v květnu 2021 pracovala ve složení: předseda Petr Blažej,
členové Adam Kindl, Ondřej Knobloch, Miroslav Pospíšil, Josef Váňa, Karel Hrubeš a
Martin Vlk.
Ze zprávy komise o její činnosti:
“První velkým úkolem bylo připravit seminář rozhodčích a delegátů před sezónou
2021/2022. Ten se uskutečnil v areálu golf resort Botanica v Horním Bezděkově. Komise
představila 130 rozhodčím a delegátům svoji vizi a nastavení principů práce v rámci
soutěží i ve vzdělávání.
Komise se scházela pravidelně po každém odehraném kole on-line, nebo prezenčně a
vždy měla připravené sestříhané videoklipy s problematickými situacemi. K těm nejen
zaujímala odborné stanovisko, ale dále s nimi pracovala.
Nastavila systém školení pro nováčky i vybranou skupinu talentovaných arbitrů, pro něž
založila v rámci celé FAČR výjimečný projekt Elite Ref Academy (ERA). Pro
perspektivní sudí z okresů připravila systém Vzdělávacího projektu pro rozhodčí (VPR).
K tomu účelu založila facebookové stránky a také vlastní YouTube kanál, obojí pod
hlavičkou ERA. Ještě předtím, než podobný projekt spustila KR FAČR, začala KR SKFS
pro širokou fotbalovou veřejnost zveřejňovat videoklipy s odborným komentářem. Víme,
že je nesledují jen sudí, ale i hráči a funkcionáři, a to nejen ze Středočeského kraje.
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Okresní komise mají k dispozici školící materiály v tištěné i elektronické podobě a díky
komentovaným videoklipům mohou v rámci své práce prezentovat situace, které jsou
jejich svěřencům bližší než materiály UEFA.
Máme proto důvod domnívat se, že jsme v rámci FAČR úspěšnou komisí a že se nám
daří do značné míry zavádět nové trendy v práci s rozhodčími. Některé naše projekty
jsou v rámci FAČR skutečně průkopnické. Nedržíme je pod pokličkou, ale poskytujeme
je i dalším krajům. Výsledkem jsou nadstandardní kontakty s komisemi okolních krajů,
které jsme využívali i při obsazování zápasů.
Z rozpočtu SKFS jsme vybavili rozhodčí i delegáty potřebným oblečením a nyní jsou již
objednány dresy pro všechny rozhodčí tak, aby výběr barev minimalizoval obtíže v
odlišení rozhodčích od hráčů a brankářů.”

7. Komise mládeže
Komise v novém složení byla ustanovena v červnu 2021. Celkem ji tvoří 14 členů, z
toho 6 členů vykonává zároveň pozici okresního GTM. Jednání komise se konají
minimálně jednou měsíčně a svolává je předseda komise.
Konkrétní jmenné složení komise je: předseda Antonín Barák, místopředseda Milan
Kormaník (zároveň krajský GTM), Jan Javůrek, Jakub Kowolowski, Roman Myška,
David Nedvěd, Jan Pánik, Jan Spáčil, Michal Šmíd, Petr Vecka, Jiří Veselý, Matěj
Voráček, Vladimír Zeman a Daniel Zítka.
Blíže k činnosti viz výše zpráva předsedy SKFS.

8. Komise pro spolupráci OFS
Komise pro spolupráci má nově 12 členů, za každý okres je jmenován jeden zástupce,
konkrétně: předseda Tomáš Novák (OFS Benešov), členové Jan Rajnoch (OFS
Praha-západ), Pavel Chán (OFS Příbram), Jan Ďoubal (OFS Kutná Hora), Tomáš
Drábek (OFS Praha-východ), Slavoj Tichý (OFS Mělník), David Hybeš (OFS Kolín),
Milan Vyhnanovský (OFS Rakovník), Tomáš Ježek (OFS Mladá Boleslav), Jan Bojko
(OFS Beroun), Tomáš Koníček (OFS Nymburk) a Marek Mařík (OFS Kladno).
První jednání této komise se konalo, tak jako i ostatní kombinovanou formou (část
účastníků prezenčně v sídle SKFS, část online) 2.8.2021, zatím poslední dne 8.11.2021.
Ke komunikaci členů této komise a tím koordinaci činnosti OFS ve Středočeském kraji
dochází i mezi jejími jednáními, online formou např. prostřednictvím WhatsApp
skupiny.
Témata řešená v rámci této komise:

● podněty pro plánovaná jednání Regionální komise FAČR
● informace z realizovaných jednání Regionální komise FAČR
● projekt nového webu SKFS včetně publikační platformy, kterou mohou využít i

jednotlivé OFS v kraji
● možnosti využití projektu SKFS TV v rámci OFS
● projekty na nové UMT ve Středočeském kraji
● projekt Liga mistrů OFS
● možnosti využívání krajských dotačních titulů
● společný workshop komisí STK a DK

WWW.SKFS.CZ | FB.COM/STREDOCESKYFOTBAL



Výroční zpráva SKFS za rok 2021 Určeno pro VH SKFS konanou dne 15.3.2022

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Stav k 31.12.2021

1. Hospodářský výsledek za rok 2021 - zisk 99 406,90 Kč
● výnosy celkem - 4 420 231,00 Kč
● náklady celkem - 4 320 824,10 Kč

2. Disponibilní finanční prostředky
● účet - 1 835 370,96 Kč
● pokladna - 32 840,00 Kč

3. Výkaz zisku a ztráty
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4. Kompletní Zpráva o výsledcích hospodaření bude přednesena v rámci výroční Valné
hromady dne 15.3.2022 a její písemné vyhotovení se stane součástí této Výroční zprávy
jako její Příloha č.2.
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VIZUÁLNÍ IDENTITA

Nové logo SKFS

V roce 2021 bylo rozhodnutím VV vytvořeno nové logo SKFS, zmodernizováno a vytvořen k
němu komplexní logomanuál, který naleznete na nových stránkách SKFS, vytvořených již v
rámci nové vizuální identity
- viz https://www.skfs.cz/img/0050-skfs/documents/Logomanual-SKFS.pdf.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa, kontakty, další informace

Název
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ

Sídlo
Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Kontakty
telefon 724112651
e-mail sekretar@skfs.cz

IČ 70944814
Spisová značka L 27468 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma Pobočný spolek
Datum vzniku 11. září 2001
Datum zápisu do Spolkového rejstříku 1. ledna 2014

Způsob jednání
Za svaz právně jedná předseda svazu, v jeho nepřítomnosti místopředseda svazu. Za svaz mohou
na základě písemného pověření jednat i další zaměstnanci svazu, zejména sekretář.

Bankovní spojení
115-3946350267/0100
účet vedený u Komerční banka, a.s.

Online
www.stredoceskyfotbal.cz nebo www.skfs.cz
www.fb.com/stredoceskyfotbal.cz
https://www.youtube.com/channel/UCuFQkvtvH_pDYNIyVlSnPHw

Úřední deska
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/252

Logo

V Praze dne 10.3.2022
za Výkonný výbor zpracoval

Tomáš Novák, místopředseda
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