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ŘÁD ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FOTBALOVÉ 

ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

Základní ustanovení 
 

1. Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“), jakožto spolek se širokou 
základnou členů, dbá o to, aby při fotbalových utkáních byla dodržována Pravidla 
fotbalu FAČR, jejichž dodržování členy FAČR je nezbytné. 

2. K realizaci cíle odstavce 1 FAČR organizuje činnost rozhodčích a delegátů, jakož i dbá 
o jejich vzdělání; k realizaci cíle podle odstavce 1 FAČR dále pověřuje některé orgány 
svých pobočných spolků s tím, že kromě toho převedla Rámcovou smlouvou ve smyslu 
článku 6 odst. 4 svých Stanov na Ligovou fotbalovou asociaci některá svá práva a 
povinnosti týkající se organizace, řízení a zabezpečení fotbalových soutěží na úrovni I. 
a II. ligy mužů (dále „Celostátní ligové soutěže“) a v této souvislosti v článku 17 odst. 
6 písm. b) a zejména článku 30 svých Stanov umožnila, aby rozhodovala v 
disciplinárním řízení v souladu se Stanovami a Disciplinárním řádem FAČR (dále 
„tento řád“ nebo „Disciplinární řád“) disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. 

3. Tento Řád rozhodčích a delegátů FAČR (dále „tento řád“), který vychází ze Stanov 
Asociace, upravuje zejména podrobnosti týkající se: 

a) podmínek udělování licencí rozhodčím, jejich obnovování a odebírání; 
b) přeřazování rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku nebo ve vztahu k 

nadcházejícímu soutěžnímu ročníku na nominačních listinách rozhodčích; 
c) podmínek udělování licencí delegátům, jejich obnovování a odebírání; 
d) přeřazování delegátů v průběhu soutěžního ročníku nebo ve vztahu k 

nadcházejícímu soutěžnímu ročníku na nominačních listinách delegátů; 
e) struktury a organizace řízení rozhodčích a delegátů. 

 
§ 2 

Výklad některých pojmů 
 

1. Pro účely tohoto řádu se následujícími pojmy rozumí: 
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a) centrální evidence členství – část elektronického informačního systému, v níž 
jsou v souladu se Stanovami a tímto řádem evidovány informace týkající se 
členů FAČR a některé informace související, včetně kopií některých 
souvisejících dokumentů; 

b) člen FAČR – fyzická nebo právnická osoba, která je v souladu se Stanovami 
zaregistrována jako člen FAČR; 

c) delegát – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen 
FAČR se zvláštními právy a povinnostmi delegáta; 

d) elektronický informační systém – soubor dat, technologických prostředků a 
metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování informací, jakož i 
kopií některých dokumentů pro potřeby FAČR, jejích pobočných spolků a jejích 
členů; 

e) Krajský fotbalový svaz (KFS) – pobočný spolek FAČR, který zabezpečuje v 
souladu se svým předmětem činnosti plnění úkolů FAČR v souladu se svou 
působností pro území toho kraje ČR, pro který je zřízen, a je oprávněn v tomto 
rámci nabývat práva a povinnosti v souladu se Stanovami plném rozsahu; 

f) Komise ženského fotbalu (KŽF) – komise zřízená Výkonným výborem FAČR 
za účelem řízení soutěží žen; 

g) Komise rozhodčích FAČR – orgán FAČR oprávněn vykonávat řídící a 
související činnosti ve vztahu k rozhodčím a delegátům zařazeným na nominační 
listině profesionálních soutěží, v rozsahu stanoveném zřizujícím orgánem; 

h) Komise rozhodčích KFS – orgán krajského fotbalového svazu oprávněn 
vykonávat řídící a související činnosti ve vztahu k rozhodčím a delegátům 
zařazeným na nominačních listinách soutěží, jejichž řídícím orgánem je krajský 
fotbalový svaz, v rozsahu stanoveném zřizujícím orgánem; 

i) Komise rozhodčích OFS – orgán okresního fotbalového svazu oprávněn 
vykonávat řídící a související činnosti ve vztahu k rozhodčím a delegátům 
zařazeným na nominačních listinách soutěží, jejichž řídícím orgánem je okresní 
fotbalový svaz, v rozsahu stanoveném zřizujícím orgánem; 

j) Komise rozhodčích PFS – orgán pražského fotbalového svazu oprávněn 
vykonávat řídící a související činnosti ve vztahu k rozhodčím a delegátům 
zařazeným na nominačních listinách soutěží, jejichž řídícím orgánem je pražský 
fotbalový svaz, v rozsahu stanoveném zřizujícím orgánem; 

k) Komise rozhodčích ŘKČ – orgán FAČR při Řídící komisi pro Čechy oprávněn 
vykonávat řídící a související činnosti ve vztahu k rozhodčím a delegátům 
zařazeným na nominačních listinách soutěží, jejichž řídícím orgánem je Řídící 
komise pro Čechy, v rozsahu stanoveném zřizujícím orgánem; 

l) Komise rozhodčích ŘKM – orgán FAČR při Řídící komisi pro Moravu 
oprávněn vykonávat řídící a související činnosti ve vztahu k rozhodčím a 
delegátům zařazeným na nominačních listinách soutěží, jejichž řídícím orgánem 
je Řídící komise pro Moravu, v rozsahu stanoveném zřizujícím orgánem; 

 
 

 
m) Komise rozhodčích žen (KRŽ) – orgán FAČR oprávněn vykonávat řídící a 
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související činnosti ve vztahu k rozhodčím a delegátům zařazeným na 
nominačních listinách soutěží žen, v rozsahu stanoveném zřizujícím orgánem; 

n) komise rozhodčích – souhrnný pojem pro Komisi rozhodčích FAČR, Komisi 
rozhodčích fotbalu žen, Komisi rozhodčích při Řídící komisi pro Čechy, Komisi 
rozhodčích při Řídící komisi pro Moravu Komise rozhodčích Krajských 
fotbalových svazů, Komisi rozhodčích Pražského fotbalového svazu a Komise 
rozhodčích okresních fotbalových svazů; 

o) licence rozhodčího – oprávnění rozhodčího vykonávat funkci rozhodčího v 
souladu s tímto řádem; za okamžik udělení licence se považuje okamžik zápisu 
této skutečnosti do centrální evidence členství; 

p) licence delegáta – oprávnění delegáta vykonávat funkci delegáta v souladu s 
tímto řádem; za okamžik udělení licence se považuje okamžik zápisu této 
skutečnosti do centrální evidence členství; 

q) neprofesionální soutěže – zahrnuje soutěže, které nejsou zařazeny pod pojem 
profesionální soutěže podle písmena x); 

r) nominační listina delegátů – jmenný seznam delegátů, které je komise 
rozhodčích oprávněna delegovat k jednotlivým utkáním; 

s) nominační listina rozhodčích – jmenný seznam rozhodčích, které je komise 
rozhodčích oprávněna delegovat k jednotlivým utkáním; 

t) Okresní fotbalový svaz (OFS) – pobočný spolek FAČR, který zabezpečuje v 
souladu se svým předmětem činnosti plnění úkolů FAČR v souladu se svou 
působností pro území toho okresu ČR, pro který je zřízen, a je oprávněn v tomto 
rámci nabývat práva a povinnosti v souladu se Stanovami plném rozsahu; 

u) Portál – internetový portál FAČR, který tvoří součást Elektronického 
informačního systému a jehož prostřednictvím FAČR komunikuje se svými 
pobočnými spolky, jakož i se svými členy, na němž v souladu se Stanovami a 
dalšími předpisy FAČR uveřejňuje zejména důležité informace, které se týkají 
FAČR, jejích pobočných spolků a jejích členů, a pod který spadají zejména 
subdomény „is.fotbal.cz“ a „členství.fotbal.cz“; 

v) Pražský fotbalový svaz (PFS) – pobočný spolek FAČR, který zabezpečuje v 
souladu se svým předmětem činnosti plnění úkolů FAČR v souladu se svou 
působností pro území hl. města Prahy, pro který je zřízen, a je oprávněn v tomto 
rámci nabývat práva a povinnosti v souladu se Stanovami plném rozsahu; 

w) profesionální soutěže – I. liga a II. liga mužů; 
x) přejímající komise rozhodčích – komise rozhodčích, na jejíž nominační listinu 

rozhodčích nebo nominační listinu delegátů má být rozhodčí nebo delegát 
zařazen; 

y) původní komise rozhodčích – komise rozhodčích, na jejíž nominační listině 
rozhodčích nebo nominační listině delegátů byl rozhodčí nebo delegát zařazen, 
než byl zařazen na listinu rozhodčích nebo delegátů přejímající Komise 
rozhodčích; 

aa) rozhodčí – fyzická osoba působící ve funkci (hlavního) rozhodčího, asistenta 
rozhodčího, čtvrtého rozhodčího, náhradního asistenta rozhodčího, brankového 
rozhodčího (AAR), videoasistenta rozhodčího (VAR) či asistenta videoasistenta 
rozhodčího (AVAR) dle aktuálního znění Pravidel fotbalu, která je v souladu se 
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Stanovami registrována jako člen FAČR se zvláštními právy a povinnostmi 
rozhodčího a která na základě dohody mezi rozhodčím a FAČR vykonává jednu 
z těchto funkcí; není-li dále uvedeno jinak, platí veškerá ustanovení tohoto řádu 
vztahující se k rozhodčím stejně pro rozhodčí obou pohlaví; 

bb) řídící orgán – řídící orgán soutěže, který organizuje a řídí příslušnou soutěž a 
stanovuje práva a povinnosti pro její účastníky; 

cc) Stanovy – základní vnitřní předpis FAČR schválený její Valnou hromadou, 
včetně případných změn a doplňků; 

dd) uchazeč – fyzická osoba, která chce vykonávat funkci rozhodčího nebo delegáta, 
není však držitelem žádné licence; 

ee) Úřední deska – součást Portálu, jejímž prostřednictvím je Asociace oprávněna 
doručovat svým členům rozhodnutí svých orgánů a jiná oznámení; 

ff) zahraniční rozhodčí – fyzická osoba, která není členem FAČR, nebyla jí 
udělena licence rozhodčího fotbalu podle tohoto řádu a není uvedena na listině 
rozhodčích pro danou soutěž, je ale licencována zahraničním fotbalovým 
svazem; 

gg) ženská rozhodčí – rozhodčí ženského pohlaví. 
2. Pokud tento řád užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takovýto 

pojem v souladu s právními předpisy České republiky, se Stanovami a ostatními 
předpisy FAČR, případně s jeho obvyklým významem. 

3. Pro účely organizace činnosti rozhodčích je: 
a) Výkonný výbor OFS zřizujícím orgánem Komise rozhodčích OFS; 
b) Výkonný výbor KFS zřizujícím orgánem Komise rozhodčích KFS; 
c) Výkonný výbor PFS zřizujícím orgánem Komise rozhodčích PFS; 
d) Řídící komise pro Čechy zřizujícím orgánem Komise rozhodčích ŘKČ; 
e) Řídící komise pro Moravu zřizujícím orgánem Komise rozhodčích ŘKM; 
f) Komise ženského fotbalu zřizujícím orgánem Komise rozhodčích žen; 
g) Výkonný výbor FAČR zřizujícím orgánem Komise rozhodčích FAČR. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 

ROZHODČÍ 

 
 

§ 3 
Předpoklady výkonu funkce rozhodčího 

 
1. Předpoklady fyzické osoby pro výkon funkce rozhodčího jsou: 

a) členství ve FAČR; 
b) dovršení 15 let věku; 
c) živnostenské oprávnění nebo způsobilost k výkonu jiné samostatně výdělečné 

činnosti podle odstavce 3 písm. c); 
d) udělení licence rozhodčího. 

2. Za fyzickou osobu, která dosud není plně svéprávná, činí právní jednání její zákonný 
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zástupce nebo opatrovník. 
3. Rozhodčí je povinen: 

a) dbát po celou dobu svého působení ve funkci rozhodčího na svou zdravotní 
způsobilost k výkonu funkce rozhodčího; 

b) na vyžádání předkládat komisi rozhodčích výsledky požadovaných zdravotních 
vyšetření nebo testů. Toto zdravotní vyšetření nesmí být starší než jeden rok; 

c) vykonávat funkci rozhodčího v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Řídící 
komise pro Čechy, Řídící komise pro Moravu nebo Ligová fotbalová asociace, 
na základě živnostenského oprávnění k výkonu funkce rozhodčího. Z ustanovení 
předchozí věty je příslušná komise rozhodčích v případech zvláštního zřetele 
hodných oprávněna udělit výjimku a povolit rozhodčímu výkon funkce jako 
samostatně výdělečnou činnost. V soutěžích, jejichž řídícím orgánem je OFS, 
KFS, PFS nebo KŽF, je rozhodčí povinen vykonávat funkci rozhodčího na 
základě živnostenského oprávnění nebo jako samostatně výdělečnou činnost. 

4. Rozhodčí mladší 18 let může být delegován na utkání: 
a) soutěží mládeže, jejichž řídícím orgánem je ŘKČ, ŘKM, OFS, KFS, PFS nebo 

KŽF; 
b) soutěží dospělých jako (hlavní) rozhodčí, jejichž řídícím orgánem je OFS, KFS, 

PFS, pokud dovršil 17 let; 
c) soutěží dospělých jako asistent rozhodčího, jejichž řídícím orgánem je OFS, 

KFS, PFS nebo KŽF. 
5. Rozhodčí mladší 18 let je oprávněn převzít funkci (hlavního) rozhodčího, který je 

delegován k řízení utkání v souladu s Pravidly fotbalu, pokud byl k utkání dospělých 
delegován podle odstavce 4 písm. c) v případech, kdy tak stanoví rozpis soutěže a 

a) (hlavní) rozhodčí, který byl delegován k řízení utkání v souladu s Pravidly 
fotbalu, se nedostaví k rozhodování utkání nebo 

b) (hlavní) rozhodčí, který byl delegován k řízení utkání v souladu s Pravidly 
fotbalu, se v jeho průběhu zraní. 

 
§ 4 

Druh licence rozhodčího 
 

1. Stupeň kvalifikace rozhodčího je vyjádřen odpovídajícím druhem licence rozhodčího. 
2. Licence rozhodčího se dělí do druhů: 

a) P; 
b) M; 
c) A; 
d) C. 

3. Licence P opravňuje rozhodčího k řízení utkání, ke kterým byl delegován Komisí 
rozhodčích FAČR a lze ji udělit pouze tomu rozhodčímu, kterému již byla udělena 
licence A. 

4. Licence A opravňuje rozhodčího k řízení utkání, ke kterým je delegován: 
a) Komisí rozhodčích FAČR v případech podle odstavce 8. 
b) Komisí rozhodčích ŘKČ; 
c) Komisí rozhodčích ŘKM; 
d) Komisí rozhodčích žen; 
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e) Komisí rozhodčích KFS; 
f) Komisí rozhodčích PFS; 

g) Komisí rozhodčích OFS. 
5. Licence M opravňuje rozhodčího k řízení utkání, ke kterým je delegován: 

a) Komisí rozhodčích ŘKČ jako asistent rozhodčího pro dorostenecká utkání a jako 
(hlavní) rozhodčí nebo asistent rozhodčího pro žákovská utkání; 

b) Komisí rozhodčích ŘKM jako asistent rozhodčího pro dorostenecká utkání a jako 
(hlavní) rozhodčí nebo asistent rozhodčího pro žákovská utkání; 

c) Komisí rozhodčích žen jako asistent rozhodčího pro utkání žen a jako (hlavní) 
rozhodčí nebo asistent rozhodčího pro utkání dorostenek a žákyň; 

d) Komisí rozhodčích KFS jako asistent rozhodčího pro utkání mužů a jako (hlavní) 
rozhodčí nebo asistent rozhodčího pro utkání mládeže; 

e) Komisí rozhodčích PFS jako asistent rozhodčího pro utkání mužů a jako (hlavní) 
rozhodčí nebo asistent rozhodčího pro utkání mládeže; 

f) Komisí rozhodčích OFS jako asistent rozhodčího pro utkání mužů a jako 
(hlavní) rozhodčí nebo asistent rozhodčího pro utkání mládeže; 

g) Komisí rozhodčích OFS, Komisí rozhodčích PFS nebo Komisí rozhodčích KFS 
v odůvodněných přípdech jako (hlavní) rozhodčí na utkání mužů, dosáhl-li 
Rozhodčí s licencí M věku 17 let. 

6. Licence C opravňuje rozhodčího k řízení utkání, ke kterým je delegován Komisí 
rozhodčích KFS, Komisí rozhodčích OFS, Komisí rozhodčích PFS nebo Komisí 
rozhodčích žen. 

7. Vyšší druh licence opravňuje rozhodčího řídit i utkání, pro která postačuje licence nižší. 
Na základě rozhodnutí řídících orgánů je rozhodčí, který je zařazen na nominační 
listinu, oprávněn řídit i utkání jiné soutěže, pokud tak stanoví příslušné rozpisy soutěží. 

8. Za účelem prověření výkonnosti rozhodčího je oprávněna Komise rozhodčích FAČR 
delegovat k řízení utkání II. ligy mužů rovněž rozhodčího zařazeného na některé z 
nominačních listin Komise rozhodčích ŘKČ, Komise rozhodčích ŘKM nebo Komise 
rozhodčích žen. Komise rozhodčích FAČR o záměru provést takovou delegaci 
rozhodčího informuje Komisi rozhodčích ŘKČ, Komisi rozhodčích ŘKM nebo Komisi 
rozhodčích žen, jakož i Ligovou fotbalovou asociaci s dostatečným předstihem. 

9. Udělením licence rozhodčího nevzniká rozhodčímu nárok být delegován k řízení utkání, 
jakož mu nevzniká ani nárok být zařazen na nominační listinu rozhodčích. 

10. Udělením licence rozhodčího vzniká rozhodčímu nárok na úhradu odměny za řízení 
utkání a dopravného ve výši stanovené přílohou č. 1 tohoto řádu. 

11. Na základě udělení licence rozhodčího je rozhodčí oprávněn užívat technické či jiné 
vybavení či výstroj, o jehož přidělení rozhodl zřizující orgán nebo jiný orgán FAČR, 
popř. orgán jejího pobočného spolku, jakož i účastnit se vzdělávacích seminářů, jejichž 
organizaci zajišťuje a případně též náklady hradí FAČR nebo její pobočný spolek. 

 
§ 5 

Udělení licence C 
 

1. Fyzická osoba, která splňuje podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) tohoto řádu je 
oprávněna se ucházet o udělení licence C. 
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2. Fyzická osoba je povinna se ucházet o udělení licence C u komise rozhodčích toho OFS 
nebo PFS, v jehož působnosti hodlá funkci rozhodčího vykonávat. 

3. Pro udělení licence C musí kromě podmínek uvedených v § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) 
tohoto řádu uchazeč dále splnit následující podmínky: 

a) ovládat český jazyk slovem i písmem; 
b) na vyžádání doložit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti 

měsíců; 
c) předložit souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v tomto řádu nebo 

v Evidenčním a registračním řádu FAČR podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); 

d) na vlastní náklady se podrobit zdravotním prohlídkám způsobilosti výkonu 
funkce rozhodčího a na vyžádání předložit komisi rozhodčích výsledky 
požadovaných zdravotních vyšetření nebo testů; toto zdravotní vyšetření nesmí 
být starší než jeden rok; 

e) absolvovat základní vstupní školení předpisů FAČR v rozsahu stanoveném 
Úsekem rozhodčích podle § 25 tohoto řádu. 

4. Uchazeč mladší 18 let musí kromě podmínek podle odstavce 3 předložit: 
a) písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka uchazeče s výkonem 

funkce rozhodčího; 
b) písemné prohlášení o zdravotní   způsobilosti k výkonu funkce rozhodčího; tím 

není dotčeno ustanovení odstavce 3 písmena d). 
5. Uchazeči, který splnil podmínky podle odstavců 2, 3 a 4, příslušná komise rozhodčích: 

a) udělí licenci kategorie C, 
b) zařadí jej na nominační listinu rozhodčích, 
c) oznámí tuto skutečnost příslušnému zřizujícímu orgánu podle § 2 odst. 3 tohoto 

řádu, 
d) registruje fyzickou osobu jako rozhodčího podle § 32 Evidenčního a 

registračního řádu FAČR. 
6. Člen FAČR nabývá zvláštních práv a povinností rozhodčího na základě získání licence 

C v souladu s odstavcem 5 s tím, že tento jeho zvláštní status vzniká okamžikem, kdy 
je získání licence rozhodčího vloženo do centrální evidence členství. 

 
§5a  

Udělení licence M 
 

1. Licence M se uděluje pouze rozhodčímu, který v době jejího udělení nedosáhl věku 18 
let. K udělení licence M je rozhodčí povinen: 

a) získat licenci C; 
b) v průběhu 12 měsíců od získání licence podle písmena a) absolvovat školení 

pro udělení licence M v rozsahu stanoveném Úsekem rozhodčích podle 
§ 25 tohoto řádu; 

c) splnit prověrky z teorie a fyzické připravenosti v rozsahu stanoveném Úsekem 
rozhodčích podle § 25 tohoto řádu. 
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2. Uchazeči, který splnil podmínky podle odstavce 1, příslušná komise rozhodčích: 
a) udělí licenci kategorie M, 
b) zařadí jej na nominační listinu rozhodčích, 
c) oznámí tuto skutečnost příslušnému zřizujícímu orgánu podle § 2 odst. 3 tohoto 

řádu. 
3. Rozhodčí nabývá zvláštních práv a povinností rozhodčího s licencí M okamžikem, kdy 

je získání licence M rozhodčího vloženo do centrální evidence členství. 
4. Okamžikem, kdy rozhočí dosáhne věku 18 let, bude tomuto rozhodčímu automaticky 

změněna licence M na licenci A. Pokud budou stanoveny odlišné prověrky z teorie a 
fyzické připravenosti v rozsahu stanoveném Úsekem rozhodčích podle § 24 tohoto řádu, 
bude rozhodčímu udelěna licence A po splnění takových podmínek. 

 
 

§6 

Udělení licence A 
 

5. Licence A se uděluje pouze rozhodčímu, který v době jejího udělení dosáhl věku 18 let. 
K udělení licence A je rozhodčí povinen: 

a) získat licenci C; 
b) v průběhu 12 měsíců od získání licence podle písmena a) absolvovat školení 

pro udělení licence A v rozsahu stanoveném Úsekem rozhodčích podle 
§ 25 tohoto řádu; 

c) splnit prověrky z teorie a fyzické připravenosti v rozsahu stanoveném Úsekem 
rozhodčích podle § 25 tohoto řádu. 

6. Uchazeči, který splnil podmínky podle odstavce 1, příslušná komise rozhodčích: 
a) udělí licenci kategorie A, 
b) zařadí jej na nominační listinu rozhodčích, 
c) oznámí tuto skutečnost příslušnému zřizujícímu orgánu podle § 2 odst. 3 tohoto 

řádu. 
7. Rozhodčí nabývá zvláštních práv a povinností rozhodčího s licencí A okamžikem, kdy 

je získání licence A rozhodčího vloženo do centrální evidence členství. 

 
§ 7 

Udělení licence P 
 

1. K udělení licence P je rozhodčí povinen: 

a) získat licenci A; 
b) splnit prověrky z teorie a fyzické připravenosti v rozsahu stanoveném Úsekem 

rozhodčích podle § 25 tohoto řádu. 
2. Uchazeči, který splnil podmínky podle odstavce 1, příslušná komise rozhodčích: 

a) udělí licenci kategorie P, 
b) zařadí jej na nominační listinu rozhodčích profesionálních soutěží, 
c) oznámí tuto skutečnost příslušnému zřizujícímu orgánu podle § 2 odst. 3 tohoto 

řádu. 
3. Rozhodčí nabývá zvláštních práv a povinností rozhodčího s licencí P okamžikem, kdy 

je získání licence P rozhodčího vloženo do centrální evidence členství. 
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§ 8 

Nominační listina rozhodčích 
 

1. Po skončení soutěžního ročníku provedou komise rozhodčích hodnocení výkonnosti 
rozhodčích a na základě tohoto hodnocení komise rozhodčích navrhne zřizujícímu 
orgánu podle § 2 odst. 3 tohoto řádu, který tuto skutečnost vezme na vědomí, rozhodčí, 
kteří mají být zařazeni na nominační listiny rozhodčích 

a) vyšších soutěží (návrhy na postupy rozhodčích) a 
b) nižších soutěží (návrhy na sestupy rozhodčích). 

2. Návrhy na postupy a sestupy rozhodčích, které vzal příslušný zřizující orgán na vědomí 
podle odstavce 1, postoupí příslušná komise rozhodčích písemně komisi rozhodčích 
vyšších nebo nižších soutěží a je povinna o takovém návrhu písemně informovat 
dotčeného rozhodčího, v případě návrhu na sestup i s odůvodněním. 

3. Rozhodčího navrženého na postup nebo sestup je možné zařadit na nominační listinu 
pouze bezprostředně vyšší nebo bezprostředně nižší komise rozhodčích. 

4. Komise rozhodčích je oprávněna na nominační listiny rozhodčích navrhovat pouze ty 
rozhodčí, kteří: 

a) v uplynulém ročníku splnili předepsaná kritéria hodnocení a 
b) pro nadcházející soutěžní ročník prokázali potřebnou zdravotní způsobilost nebo 

v případě dlouhodobého zranění obdrželi od komise rozhodčích výjimku. 
5. Komise rozhodčích může pro rozhodčí, kteří byli komisí rozhodčích nižšího zřizujícího 

orgánu navrženi k zařazení na nominační listinu rozhodčích vyšší soutěže, stanovit další 
kritéria, bez jejichž splnění nemůže být rozhodčí na listinu rozhodčích vyšší soutěže 
zařazen. 

6. Pokud komise rozhodčích na své nominační listiny rozhodčích nezařadí rozhodčí, kteří 
byli navrženi jako postupující rozhodčí, oznámí komise rozhodčích tuto skutečnost 
příslušným nižším komisím rozhodčích, jež tyto rozhodčí opět zařadí na své nominační 
listiny rozhodčích. 

7. Komise rozhodčích navrhne rozhodčí pro řízení jednotlivých soutěží tím, že je zařadí 
na nominační listinu rozhodčích pro jednotlivé soutěže v rámci příslušného řídícího 
orgánu. V návrhu uvede: 

a) rozhodčí, kteří již byli zařazeni na nominačních listinách pro dané soutěže a 
které navrhuje k dalšímu působení v těchto soutěžích; 

b) rozhodčí, které komise rozhodčích zřizujících orgánů nižších soutěží navrhly ve 
smyslu odstavce 1 písm. a) k řízení utkání vyšších soutěží; 

c) rozhodčí, které komise rozhodčích zřizujících orgánů vyšších soutěží nezařadily 
podle odstavce 1 písm. b) na nominační listiny rozhodčích k řízení utkání svých 
soutěží a navrhly je k zařazení na nominační listiny rozhodčích nižších soutěží; 

d) rozhodčí, kteří byli navrženi jako postupující rozhodčí, ale nebyli zařazeni na 
nominační listinu podle odstavce 6; 

e) Komise rozhodčích FAČR je oprávněna zařadit na nominační listinu 
profesionálních soutěží rozhodčí z listiny rozhodčích nižšího zřizujícího orgánu 
dle vlastního výběru. Komise rozhodčích FAČR tuto skutečnost písemně oznámí 
příslušné komisi rozhodčích nižších soutěží. 
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8. Nominační listinu podle odstavce 7 navrhne komise rozhodčích zřizujícímu orgánu 
podle § 2 odst. 3 tohoto řádu, který tuto skutečnost vezme na vědomí. 

 
§ 9 

Přeřazení rozhodčího v průběhu soutěže 
 

1. V průběhu rozehraného soutěžního ročníku může být rozhodčí přeřazen k řízení jiné 
soutěže téhož řídicího orgánu. Přeřazení rozhodčího schvaluje komise rozhodčích. 
Schválením návrhu se považují za schválené i takto změněné nominační listiny 
rozhodčích. 

2. V průběhu rozehraného soutěžního ročníku může komise rozhodčích požádat komisi 
rozhodčích pro bezprostředně nižší soutěže o zaslání návrhů rozhodčích pro doplnění 
nominačních listin rozhodčích svých soutěží. K tomu stanoví kritéria, která rozhodčí 
takto navržení pro řízení vyšších soutěží musí splnit. Komise rozhodčích FAČR je 
oprávněna zařadit v průběhu rozehraného soutěžního ročníku na nominační listinu 
profesionálních soutěží rozhodčí z listiny rozhodčích nižšího zřizujícího orgánu dle 
vlastního výběru. Komise rozhodčích FAČR tuto skutečnost písemně oznámí příslušné 
komisi rozhodčích nižších soutěží. 

3. V průběhu rozehraného soutěžního ročníku může komise rozhodčích předat komisím 
rozhodčích pro bezprostředně nižší soutěže k dispozici rozhodčí, kteří jsou pro řízení 
jejích soutěží nadbyteční nebo nesplňují předepsaná výkonností kritéria, jsou 
dlouhodobě zranění nebo nemohou plnit funkci rozhodčího v požadovaném rozsahu a 
je povinna o této skutečnosti písemně informovat dotčeného rozhodčího, včetně 
odůvodnění. 

4. Komise rozhodčích pro nižší soutěže může pro rozhodčí podle odstavce 3 stanovit další 
kritéria, bez jejichž splnění nemohou být na nominační listiny rozhodčích jeho soutěží 
zařazeni. 

5. Rozhodčí je oprávněn požádat o převod do působnosti jiného zřizujícího orgánu, musí 
tak však učinit písemně u původní komise rozhodčích. Po dohodě původní a přejímající 
komise rozhodčích lze převod rozhodčího uskutečnit kdykoli. Přejímající komise 
rozhodčích zařadí rozhodčího na nominační listinu rozhodčích, nejvýše však té soutěže, 
ve které rozhodčí u původního zřizujícího orgánu působil. 

6. Návrhy změn na nominačních listinách rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku v 
důsledku přeřazení rozhodčího podle odstavců 2 až 5 předkládá přejímající komise 
rozhodčích příslušnému zřizujícímu orgánu. Změna na nominační listině je účinná 
okamžikem, kdy zřizující orgán vezme návrh komise rozhodčích na vědomí. 

 
§ 10 

Účinnost, pozastavení a obnova licence 
 

1. Účinnost licence rozhodčího zaniká: 

a) udělením nové licence podle §5a, § 6 a § 7 tohoto řádu; 
b) udělením licence P po přeřazení rozhodčího v průběhu rozehraného soutěžního 

ročníku podle § 9 odst. 2 tohoto řádu; 
c) zánikem členství rozhodčího ve FAČR podle čl. 12 Stanov; 



Řád rozhodčích a delegátů FAČR – edice 2022/2023 

11

 

 

d) neobnovením licence podle odstavce 2 až 4 do 14 měsíců od skončení 
soutěžního ročníku, kdy byla licence rozhodčího udělena nebo obnovena. 

2. Účinnost licence rozhodčího se pozastavuje nezařazením na nominační listinu 
rozhodčích pro bezprostředně následující soutěžní ročník toho soutěžního ročníku, v něž 
byla licence rozhodčímu udělena nebo obnovena. 

3. Licence je rozhodčímu obnovena okamžikem, kdy příslušný zřizující orgán vezme na 
vědomí návrh nominační listiny rozhodčích pro jednotlivé soutěže nadcházejícího 
soutěžního ročníku. 

4. Účinnost obnovy licence podle odstavce 1 nastává vložením obnovy licence do centrální 
evidence členství. 

5. Při okolnostech zvláštního zřetele hodných je příslušná komise rozhodčích oprávněna 
udělit rozhodčímu výjimku, na základě které se ustanovení odstavce 1 písmena d) 
nepoužije. 

 
§ 11 

Porušení povinností rozhodčími 
 

1. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl rozhodčím spáchán disciplinární přečin, je 
komise rozhodčích povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení 
příslušnému disciplinárnímu orgánu. 

2. Nejedná-li se o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, komise rozhodčích může 
udělit rozhodčímu pořádkovou pokutu za: 

a) nedostatky v zápisu o utkání (zejména nesprávné nebo nedostatečné vyplnění 
zápisu, chybějící údaje nebo nesprávné údaje v zápisu, chybějící povinné 
podpisy na zápisu, neuvedení podstatných skutečností); 

b) pozdní doručení zápisu o utkání řídicímu orgánu soutěže nebo nedoručení zápisu 
o utkání vůbec; 

c) pozdní omluva neúčasti na utkání, na které byl delegován; 
d) pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z 

tohoto důvodu nebyl zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění úředního 
začátku utkání, nebo utkání nebylo z tohoto důvodu sehráno); 

e) nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy; 
f) nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti výstroje a oblečení; 
g) porušení jiných podstatných povinností rozhodčího. 

3. Pořádkovou pokutu podle odstavce 2 lze uložit: 
a) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je OFS, až do výše 500,- Kč; 
b) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je KFS a PFS, až do výše 1.000,- Kč; 
c) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy nebo Řídící 

komise pro Moravu, až do výše 2.000,- Kč; 

d) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Ligová fotbalová asociace, až do výše 
15.000,- Kč; 

e) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Komise ženského fotbalu, až do výše 
2.000,- Kč. 

4. Sazebník pořádkových pokut podle odstavců 2 a 3 musí být součástí rozpisu soutěží 
příslušné řídící komise nebo musí být na tento sazebník v rozpisu soutěží odkázáno. 
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5. Uložení pořádkové pokuty podle odstavců 2 a 3 nepředstavuje překážku věci 
rozhodnuté pro vedení disciplinárního řízení. Je-li však pravomocně rozhodnuto o tom, 
že rozhodčí týmž jednáním spáchal disciplinární přečin, komise rozhodčích rozhodnutí 
o uložení pořádkové pokuty zruší a uhrazenou pořádkovou pokutu vrátí rozhodčímu. 

6. Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty podle odstavců 2 a 3 je přípustné odvolání; 
pro odvolání se použijí přiměřeně ustanovení o odvolání obsažená v Disciplinárním 
řádu, vyjma povinnosti hradit poplatek. 

 
§ 12 

Výpis karty rozhodčího z elektronického informačního systému 
 

1. Na vyžádání pořadatele utkání je rozhodčí povinen prokázat se vytištěným výpisem 
karty rozhodčího z elektronického informačního systému. 

2. Vytištěný výpis opravňuje rozhodčího k volnému vstupu na utkání pořádaná v rámci té 
soutěže, pro jejíž řízení je zařazen na nominační listině rozhodčích. 

 
§ 13 

Ženská rozhodčí 
 

1. Ženskou rozhodčí je možné delegovat pro řízení utkání soutěží žen; k takové delegaci 
je oprávněna Komise rozhodčích žen. 

2. Ženská rozhodčí může být zařazena na listinu rozhodčích podle § 8 odst. 4 tohoto řádu 
pouze v případě, že: 

a) je držitelem licence podle § 7 a 
b) dala k tomu souhlas Komise ženského fotbalu. 

3. Ženskou rozhodčí, které je udělena licence podle § 5, §5a a §6 tohoto řádu, je možné 
zařadit na listinu rozhodčích i bez souhlasu Komise ženského fotbalu. Příslušná komise 
rozhodčích má v takovém případě povinnost pouze informovat o tomto zařazení na 
nominační listinu rozhodčích Komisi rozhodčích žen. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 

DELEGÁTI 

 
§ 14 

Předpoklady výkonu funkce delegáta 
 

1. Předpoklady fyzické osoby pro výkon funkce delegáta jsou: 

a) členství ve FAČR; 
b) dovršení 18 let věku; 
c) živnostenské oprávnění nebo oprávnění k výkonu jiné samostatně výdělečné 

činnosti podle odstavce 2; 
d) udělení licence delegáta. 

2. Delegát je povinen vykonávat funkci delegáta v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je 
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Řídící komise pro Čechy, Řídící komise pro Moravu nebo Ligová fotbalová asociace, 
na základě živnostenského oprávnění k výkonu funkce delegáta. Z ustanovení předchozí 
věty je příslušná komise rozhodčích v případech zvláštního zřetele hodných oprávněna 
udělit výjimku a povolit delegátovi výkon funkce i s oprávněním k výkonu jiné 
samostatně výdělečné činnosti. V soutěžích, jejichž řídícím orgánem je OFS, KFS, PFS 
nebo KŽF, je delegát povinen vykonávat funkci delegáta na základě živnostenského 
oprávnění nebo na základě oprávnění k výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti. 

 
§ 15 

Druh licence delegáta 
 

1. Stupeň kvalifikace delegáta je vyjádřen odpovídajícím druhem licence delegáta. 
2. Licence delegáta se dělí do druhů: 

a) P; 
b) A. 

3. Licence P opravňuje delegáta k výkonu funkce delegáta při utkání soutěží, ke kterým 
byl delegován Komisí rozhodčích FAČR a lze ji udělit pouze tomu delegátovi, kterému 
již byla udělena licence A. 

4. Licence A opravňuje delegáta vykonávat funkci delegáta v soutěžích, ke kterým je 
delegován: 

a) Komisí rozhodčích ŘKČ; 
b) Komisí rozhodčích ŘKM; 
c) Komisí rozhodčích žen; 
d) Komisí rozhodčích KFS; 
e) Komisí rozhodčích PFS; 
f) Komisí rozhodčích OFS. 

5. Vyšší druh licence opravňuje delegáta k výkonu funkce delegáta i v utkáních, pro která 
postačuje licence nižší. 

6. Udělením licence delegáta nevzniká delegátovi nárok být komisí rozhodčích delegován 
k fotbalovým utkáním. 

7. Udělením licence delegáta vzniká delegátovi nárok na úhradu odměny za řízení utkání 
a dopravného ve výši stanovené přílohou č. 1 tohoto řádu. 

 
 

§ 16 
Udělení licence A 

 
1. Fyzická osoba, která splňuje podmínky podle § 14 písm. a) a b) tohoto řádu je oprávněna 

se ucházet o udělení licence A. 

2. Fyzická osoba je povinna se ucházet o udělení licence A u komise rozhodčích toho OFS , 
KFS nebo PFS, v jehož působnosti hodlá funkci delegáta vykonávat, případně u KŽF. 

3. Pro udělení licence A musí kromě podmínek uvedených v § 14 písm. a), b) a c) tohoto 
řádu uchazeč splnit následující podmínky: 

a) ovládat český jazyk slovem i písmem; 
b) na vyžádání doložit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti 
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měsíců; 
c) podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v tomto řádu nebo 

v Evidenčním a registračním řádu FAČR podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); 

d) absolvovat školení předpisů FAČR v rozsahu stanoveném Úsekem rozhodčích 
podle § 25 tohoto řádu; 

e) splnit prověrky z teorie v rozsahu stanoveném Úsekem rozhodčích podle § 25 
tohoto řádu. 

4. Komise rozhodčích podle odstavce 2 může pro uchazeče stanovit také další kritéria, bez 
jejichž splnění licence delegáta uchazeči nemůže být udělena. 

5. Uchazeče, který splnil podmínky pro udělení licence A, zařadí příslušná komise 
rozhodčích na nominační listinu delegátů. 

6. Komise rozhodčích po splnění podmínek podle § 14 tohoto řádu registruje fyzickou 
osobu jako delegáta podle § 34 Evidenčního a registračního řádu FAČR. 

7. Člen FAČR nabývá zvláštních práv a povinností delegáta na základě získání licence A 
s tím, že tento jeho zvláštní status vzniká okamžikem, kdy je získání licence delegáta 
vloženo do centrální evidence členství. 

 
§ 17 

Udělení licence P 
 

1. K udělení licence P je delegát povinen: 
a) získat licenci A; 
b) působit jako delegát s licencí A v soutěžích bezprostředně nižšího zřizujícího 

orgánu po dobu nejméně 6 měsíců. 

V případech zvláštního zřetelu hodných je Komise rozhodčích FAČR oprávněna udělit 
licenci kategorie P bez nutnosti splnění bodu a) i b) tohoto odstavce. 

2. Uchazeči, který splnil podmínky podle odstavce 1, je příslušná komise rozhodčích 
oprávněna: 

a) udělit licenci kategorie P; 
b) zařadit jej na nominační listinu delegátů. 

3. V případě podle odstavce 2 oznámí komise rozhodčích tuto skutečnost příslušnému 
zřizujícímu orgánu podle § 2 odst. 3 tohoto řádu. 

4. Delegát nabývá zvláštních práv a povinností delegáta s licencí P okamžikem, kdy je 
získání licence P delegáta vloženo do centrální evidence členství. 

 
§ 18 

Nominační listina delegátů 
 

1. Po skončení soutěžního ročníku provedou komise rozhodčích hodnocení výkonnosti 
delegátů a na základě tohoto hodnocení komise rozhodčích navrhne zřizujícímu orgánu 

podle § 2 odst. 3 tohoto řádu, který tuto skutečnost vezme na vědomí, delegáty, kteří 
mají být zařazeni na nominační listiny delegátů: 
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a) vyšších soutěží (návrhy na postupy delegátů) a 
b) nižších soutěží (návrhy na sestupy delegátů). 

2. Návrhy na postupy a sestupy delegátů, které vzal příslušný zřizující orgán na vědomí 
podle odstavce 1, postoupí příslušná komise rozhodčích písemně příslušné komisi 
rozhodčích vyšších nebo nižších soutěží a je povinna o takovém návrhu písemně 
informovat dotčeného delegáta, v případě návrhu na sestup i s odůvodněním. 

3. Delegáta navrženého na postup nebo sestup je možné zařadit na nominační listinu pouze 
bezprostředně vyšší nebo bezprostředně nižší komise rozhodčích. 

4. Komise rozhodčích je oprávněna na nominační listiny delegátů navrhovat pouze ty 
delegáty, kteří: 

a) v uplynulém ročníku splnili předepsaná kritéria hodnocení a 
b) pro nadcházející soutěžní ročník prokázali předepsanou odbornou způsobilost. 

V případech zvláštního zřetelu hodných je Komise rozhodčích FAČR oprávněna zařadit 
na nominační listinu delegátů profesionálních soutěží delegáty bez nutnosti splnění bodu 
a) tohoto odstavce. 

5. Komise rozhodčích může pro delegáty, kteří byli komisí rozhodčích nižšího zřizujícího 
orgánu navrženi k zařazení na nominační listinu delegátů vyšší soutěže, stanovit další 
kritéria, bez jejichž splnění nemůže být delegát na nominační listinu delegátů vyšší 
soutěže zařazen. 

6. Pokud komise rozhodčích na své nominační listiny delegátů nezařadí delegáty, kteří byli 
navržení jako postupující delegáti, oznámí komise rozhodčích tuto skutečnost 
příslušným nižším komisím rozhodčích, jež tyto delegáty opět zařadí zpět na své 
nominační listiny delegátů. 

7. Komise rozhodčích navrhne delegáty pro jednotlivé soutěže tím, že je zařadí na 
nominační listinu delegátů pro jednotlivé soutěže v rámci příslušného řídicího orgánu. 
V návrhu uvede: 

a) delegáty, kteří již byli zařazeni na nominačních listinách a které navrhuje k 
dalšímu působení v těchto soutěžích; 

b) delegáty, které komise rozhodčích zřizujících orgánů nižších soutěží navrhly ve 
smyslu odstavce 1 písm. a) k působení ve vyšších soutěžích; 

c) delegáty, které komise rozhodčích zřizujících orgánů vyšších soutěží 
neschválily podle odstavce 1 písm. b) na nominační listiny delegátů k řízení 
utkání svých soutěží a navrhly je k zařazení na nominační listiny delegátů 
nižších soutěží; 

d) delegáty, kteří byli navrženi jako postupující delegáti, ale nebyli zařazeni na 
nominační listinu podle odstavce 6; 

e) delegáty, které Komise rozhodčích FAČR zařadí na nominační listinu delegátů 
profesionálních soutěží dle vlastního výběru. 

8. Nominační listinu podle odstavce 7 navrhne komise rozhodčích zřizujícímu orgánu 
podle § 2 odst. 3 tohoto řádu, který tuto skutečnost vezme na vědomí. 

 
§ 19 

Přeřazení delegáta v průběhu soutěže 
 

1. V průběhu rozehraného soutěžního ročníku může komise rozhodčích požádat příslušné 
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komise rozhodčích pro bezprostředně nižší soutěže o zaslání návrhů delegátů pro 

doplnění listin delegátů svých soutěží. K tomu stanoví kritéria, která delegáti takto 
navržení pro zařazení na listinu vyšších soutěží musí splnit. 

2. V průběhu rozehraného soutěžního ročníku může komise rozhodčích předat komisím 
rozhodčích řídicích pro nižší soutěže k dispozici delegáty, kteří jsou pro řízení jeho 
soutěží nadbyteční, nesplňují předepsaná výkonností kritéria nebo nemohou plnit funkci 
delegáta v požadovaném rozsahu a je povinna o této skutečnosti písemně informovat 
dotčeného delegáta, včetně odůvodnění. 

3. Komise rozhodčích pro nižší soutěže může pro delegáty podle odstavce 2 stanovit další 
kritéria, bez jejichž splnění nemohou být na nominační listiny delegátů jeho soutěží 
zařazeni. 

4. Delegát je oprávněn požádat o převod do působnosti jiného zřizujícího orgánu, musí tak 
však učinit písemně u původní komise rozhodčích. Po dohodě původní a přejímající 
komise rozhodčích lze převod delegáta uskutečnit kdykoli. Přejímající komise 
rozhodčích zařadí delegáta na nominační listinu delegátů, nejvýše však té soutěže, ve 
které delegát u původního zřizujícího orgánu působil. 

5. Návrh změny nominační listiny delegátů v průběhu soutěžního ročníku v důsledku 
přeřazení delegáta podle odstavců 1 až 4 předkládá přejímající komise rozhodčích 
příslušnému zřizujícímu orgánu. Změna na nominační listině je účinná okamžikem, kdy 
zřizující orgán vezme návrh komise rozhodčích na vědomí. 

 
§ 20 

Obnova účinnost licence delegáta FAČR 
 

1. Účinnost licence delegáta zaniká: 
a) udělením nové licence podle § 16 nebo § 17 tohoto řádu; 
b) udělením licence P po přeřazení delegáta v průběhu rozehraného soutěžního 

ročníku podle § 19 odst. 1 tohoto řádu; 
c) zánikem členství delegáta ve FAČR podle čl. 12 Stanov; 
d) neobnovením licence podle odstavce 2 až 4 do 14 měsíců od skončení 

soutěžního ročníku, kdy byla licence delegáta udělena. 
2. Účinnost licence delegáta se pozastavuje nezařazením na nominační listinu delegátů pro 

bezprostředně následující soutěžní ročník toho soutěžního ročníku, v němž byla licence 
delegátovi udělena nebo obnovena. 

3. Licence je delegátovi obnovena okamžikem, kdy příslušný zřizující orgán vezme na 
vědomí návrh nominační listiny delegátů pro jednotlivé soutěže nadcházejícího 
soutěžního ročníku. 

4. Účinnost obnovy licence podle odstavce 1 nastává vložením obnovy licence do centrální 
evidence členství. 

5. Při okolnostech zvláštního zřetele hodných je komise rozhodčích oprávněna udělit 
delegátovi výjimku, na základě které se ustanovení odstavce 1 písmena d) nepoužije. 

 

§ 21 
Porušení povinností delegáty 
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1. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl delegátem spáchán disciplinární přečin, 
je komise rozhodčích povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení 
příslušnému disciplinárnímu orgánu. 

2. Nejedná-li se o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, může komise 
rozhodčích  uložit delegátovi pořádkovou pokutu za: 

a) pozdní omluvu neúčasti na utkání, na které byl delegován; 
b) pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek utkání z 

tohoto důvodu nebyl zpožděn nebo došlo z tohoto důvodu ke zpoždění 
úředního začátku utkání, nebo utkání nebylo z tohoto důvodu sehráno); 

c) nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy; 
d) nedodržení pokynů komise rozhodčích v oblasti oblečení; 
e) porušení jiných podstatných povinností delegáta. 

3. Pořádkovou pokutu podle odstavce 2 lze uložit: 
a) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je OFS, až do výše 500,- Kč; 
b) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je KFS a PFS, až do výše 1.000,- Kč; 
c) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy nebo Řídící 

komise pro Moravu, až do výše 2.000,- Kč; 
d) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Ligová fotbalová asociace, až do výše 

10.000,- Kč; 
e) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Komise ženského fotbalu, až do výše 

1.000,- Kč. 
4. Sazebník pořádkových pokut podle odstavců 2 a 3 musí být součástí rozpisu soutěží 

příslušné řídící komise nebo musí být na tento sazebník v rozpisu soutěží odkázáno. 
5. Uložení pořádkové pokuty podle odstavců 2 a 3 nepředstavuje překážku věci 

rozhodnuté pro vedení disciplinárního řízení. Je-li však pravomocně rozhodnuto o tom, 
že delegát týmž jednáním spáchal disciplinární přečin, komise rozhodčích rozhodnutí o 
uložení pořádkové pokuty zruší a uhrazenou pořádkovou pokutu vrátí delegátovi. 

6. Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty podle odstavců 2 a 3 je přípustné odvolání; 
pro odvolání se použijí přiměřeně ustanovení o odvolání obsažená v Disciplinárním 
řádu, vyjma povinnosti hradit poplatek. 

 
§ 22 

Výpis karty delegáta z elektronického informačního systému 
 

1. Na vyžádání pořadatele utkání je delegát povinen prokázat se vytištěným výpisem karty 
delegáta z elektronického informačního systému. 

2. Vytištěný výpis opravňuje delegáta k volnému vstupu na utkání pořádaná v rámci té 
soutěže, pro jejíž řízení je zařazen na listině delegátů. 

 

§ 23 
Technický delegát Ligové fotbalové asociace 

 
1. Ligová fotbalová asociace je oprávněna pro účely zabezpečení řádného průběhu soutěží 

I. a II. ligy delegovat na soutěžní utkání I. a II. ligy technického delegáta Ligové 
fotbalové asociace (dále „delegát LFA“). 

2. Ligová fotbalová asociace zabezpečí, aby delegát splňoval alespoň podmínky podle § 
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14 odst. 1 písm. a) a b) tohoto řádu; Ligová fotbalová asociace je oprávněna upravit 
další podmínky výkonu činnosti delegáta LFA rozpisem soutěží. 

3. Ligová fotbalová asociace je dále oprávněna rozpisem soutěží stanovit další práva a 
povinnosti delegáta LFA, a to zejména v rozsahu vyplývajícím z ustanovení § 15 až § 
18 a § 20 tohoto řádu. 

4. V souladu s § 76 odst. 8 Disciplinárního řádu projednává disciplinární komise LFA v 
prvním stupni vždy přečiny technických delegátů LFA, k nimž došlo při utkáních 
fotbalových soutěží na úrovni I. a II. ligy mužů nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. 

5. Ligová fotbalová asociace není oprávněna použít pro označení stupně kvalifikace 
delegáta označení podle § 4 odst. 2 tohoto řádu a § 15 odst. 2 tohoto řádu. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

STRUKTURA A ORGANIZACE ŘÍZENÍ ROZHODČÍCH A 

DELEGÁTŮ 

 

§ 24 
Komise rozhodčích FAČR 

 
1. Komise rozhodčích FAČR je orgánem FAČR ve smyslu článku 17 odst. 3 písm. e) aa) 

Stanov. 
2. Komise rozhodčích FAČR je složena z odborníků, z nichž alespoň 80 % musí mít 

nejméně pětiletou aktivní zkušenost ve funkci instruktora rozhodčích, delegáta, mentora 
pro rozhodčí, rozhodčího nebo asistenta rozhodčího, případně v kombinaci těchto funkcí 
v profesionálních soutěžích. Nejvýše 20 % z členů Komise rozhodčích FAČR mohou 
být specialisté z jiných oborů, jejichž zkušenost by mohla být pro práci komise 
rozhodčích přínosem. 

3. Povinnosti Komise rozhodčích FAČR stanoví Výkonný výbor FAČR. Komise 
rozhodčích FČR zejména: 

a) deleguje rozhodčí a delegáty na utkání profesionálních soutěží podle § 4 odst. 3 
tohoto řádu, příp. dalších utkání dle pověření řídícího orgánu; 

b) hodnotí rozhodčí a delegáty na základě jejich výkonnosti v utkáních a na základě 
dalších před aktuálním ročníkem soutěží veřejně stanovených kritérií a splnění 
předepsaných testů, jakož i navrhuje sestupy rozhodčích nebo delegátů z 
profesionálních soutěží podle § 8 odst. 1 tohoto řádu; 

c) využívá jednotná kritéria pro hodnocení rozhodčích v souladu s pokyny a 
instrukcemi FIFA a UEFA; 

d) trvale sleduje a vyhodnocuje kvalitu hodnocení rozhodčích vypracovávaných 
delegáty; 

e) uděluje a prodlužuje účinnost licencí rozhodčích a delegátů podle tohoto řádu; 
f) připravuje a schvaluje administrativní pokyny pro oblast rozhodčích a delegátů 

profesionálních soutěží; 
g) zajišťuje vzdělávání rozhodčích, asistentů rozhodčích a delegátů prostřednictvím 
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instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích ze schválené listiny instruktorů, a to 
v úzké spolupráci s Úsekem rozhodčích a v souladu s pokyny a instrukcemi FIFA 
a UEFA; 

h) zajišťuje plnění veškerých požadavků v oblasti vzdělávání a přípravy ze strany 
rozhodčích, asistentů rozhodčího a delegátů, včetně fyzických testů u rozhodčích 
a asistentů rozhodčího, a to v úzké spolupráci s Úsekem rozhodčích a v souladu 
s pokyny a instrukcemi FIFA a UEFA; 

i) navrhuje listinu rozhodčích a delegátů pro profesionální soutěže pro 
nadcházející soutěžní ročník podle § 8 odst. 1 tohoto řádu, nebo v případě změn 
také v průběhu soutěžního ročníku podle § 9 tohoto řádu, a předkládá ji 
zřizujícímu orgánu ve stanoveném termínu; 

j) navrhuje rozhodčí a asistenty rozhodčího na mezinárodní listinu (International 
FIFA Lists), kteří splňují předepsané požadavky předpisů FIFA a předkládá ji 
VV FAČR ke schválení ve stanoveném termínu; 

k) navrhuje delegáty na mezinárodní listinu observerů UEFA, kteří splňují 
předepsané požadavky předpisů UEFA a předkládá ji Výkonnému výboru FAČR 
ke schválení ve stanoveném termínu; 

l) na základě požadavku Úseku rozhodčích nominuje rozhodčí a asistenty 
rozhodčího do programu UEFA-CORE; 

m) na základě požadavku Úseku rozhodčích nominuje rozhodčí, asistenty 
rozhodčího, příp. čtvrtého rozhodčího k mezistátním utkáním dle požadavku 
FIFA nebo UEFA, příp. jiných fotbalových asociací; 

n) připravuje a předkládá Finančnímu oddělení FAČR návrh rozpočtu Komise 
rozhodčích FAČR ve stanoveném termínu. 

4. Pro stanovení povinností ostatních komisí rozhodčích se ustanovení odstavce 3 písm. a) 
až i) použije přiměřeně. 

5.  Není-li příslušná komise rozhodčích jmenována nebo její členové nejsou schopni 
vykonávat svoje funkce z jiného důvodu, plní funkce komise rozhodčích po nezbytnou 
dobu řídící orgán soutěže. 

6.  Výkonný výbor FAČR je oprávněn na nezbytně nutnou dobu jmenovat osoby 
vykonávající funkce komise rozhodčích v případě, kdy příslušná komise rozhodčích 
není jmenována nebo její členové nejsou schopni vykonávat svoje funkce z jiného 
důvodu a současně není postup podle odst. 5 vhodný. 

 
§ 25 

Úsek rozhodčích 
 

1. V rámci svého Sekretariátu zřizuje FAČR Úsek rozhodčích. Jeho kompetence jsou dány 
pro záležitosti rozhodčích a delegátů v rámci FAČR. Přitom koná a postupuje ve 
spolupráci s komisemi rozhodčích na všech úrovních, v souladu se zájmy rozvoje v 
oblasti rozhodčích a delegátů a v souladu s pokyny a instrukcemi FIFA a UEFA. Úsek 
rozhodčích je organizačně podřízen předsedovi Komise rozhodčích FAČR. 

2. Úsek rozhodčích se skládá z alespoň jednoho manažera rozhodčích, který musí mít 
nejméně pětiletou aktivní zkušenost ve funkci instruktora rozhodčích, delegáta, mentora 
pro rozhodčí, rozhodčího nebo asistenta rozhodčího, případně v kombinaci těchto 
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funkcí. 
3. Úsek rozhodčích zejména: 

a) organizuje, řídí a koordinuje záležitosti v oblasti rozhodčích a delegátů v rámci 
FAČR; 

b) spolupracuje s Komisí rozhodčích FAČR a dalšími komisemi rozhodčích v 
oblasti administrativy, řízení a rozvoje záležitostí rozhodčích a delegátů ve 
FAČR; 

c) zajišťuje realizaci rozhodnutí přijatých Komisí rozhodčích FAČR; 
d) organizuje, řídí a koordinuje veškeré záležitosti související s realizací 

„Konvence rozhodčích UEFA“ v rámci FAČR, zejména pokud jde o zavádění 
minimálních standardů „Konvence rozhodčích UEFA“; 

e) organizuje a zajišťuje kurzy, semináře, tréninkové jednotky, apod. pro rozhodčí 
a delegáty ve spolupráci s příslušnými komisemi rozhodčích a na základě jejich 
požadavku, v souladu s pokyny a instrukcemi FIFA a UEFA; 

f) organizuje, řídí a koordinuje vzdělávací projekty pro rozhodčí a delegáty v rámci 
FAČR, provádí kontrolu návrhů vzdělávacích projektů, předkládaných 
jednotlivými komisemi rozhodčích, vydává souhlas s projekty a po skončení 
provádí kontrolu vyhodnocení projektů včetně finančních náležitostí; 

g) připravuje koncepci a zajišťuje realizaci vytváření jednotného systému 
vzdělávání rozhodčích a delegátů v rámci FAČR; 

h) zajišťuje metodicky jednotnost vzdělávání rozhodčích a delegátů na seminářích, 
kurzech, v programech a projektech v rámci FAČR; 

i) zajišťuje a koordinuje vytváření a distribuci výukových materiálů pro rozhodčí 
a delegáty v souladu s koncepcí IFAB a ve spolupráci s dalšími specialisty; 

j) spolupracuje s Pravidlovou komisí FAČR; 
k) vytváří, řídí a udržuje strukturu instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích, 

vytváří podmínky pro jejich práci na všech úrovních FAČR a v souladu s pokyny 
a instrukcemi FIFA a UEFA; 

l) organizuje a zajišťuje kurzy, semináře apod. pro instruktory a fitness instruktory 
rozhodčích v souladu s pokyny a instrukcemi FIFA a UEFA; 

m) předkládá Listinu instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích FAČR ke 
schválení VV FAČR na základě vyhodnocení jejich činnosti v uplynulém 
období; 

n) organizuje a řídí „Program Talent a Mentor“ a vytváří podmínky pro identifikaci 
talentovaných rozhodčích a asistentů rozhodčích v rámci FAČR ve spolupráci s 
komisemi rozhodčích; 

o) připravuje koncepci a zajišťuje realizaci projektů pro získávání a udržení 
rozhodčích a delegáty ve spolupráci s příslušnými komisemi rozhodčích; 

p) organizuje a zajišťuje semináře, kurzy, workshopy apod. pro kluby 
profesionálních soutěží a pro pracovníky médií na základě požadavku Ligové 
fotbalové asociace a ve spolupráci s Komisí rozhodčích FAČR; 

q) podílí se na udržování centrální evidence členství; 
r) připravuje Akční plán („Master plan“) pro oblast rozhodčích a delegátů v rámci 

FAČR ve spolupráci s komisemi rozhodčích na jednotlivých úrovních s 
definovanými projekty pro výuku, vzdělávání, rozvoj a tréninkové postupy pro 
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všechny úrovně fotbalu ve FAČR; 
s) zajišťuje účast specialistů na seminářích a kurzech FIFA a UEFA pro oblast 

vzdělávání rozhodčích a administrativy; 
t) zajišťuje komunikaci a spolupráci se specialisty z „Panelu Konvence UEFA“ a 

členských zemí v rámci FIFA a UEFA; 
u) zajišťuje komunikaci s FIFA a UEFA, jakož i jinými fotbalovými asociacemi 

mimo jiné ve věci nominace rozhodčích, asistentů rozhodčího, příp. čtvrtého 
rozhodčího k mezistátním utkáním a turnajům v zahraničí; 

v) spolupracuje s Oddělením logistiky FAČR na zajištění mezistátních utkání a 
turnajů v České republice, zejména pokud jde o personální zajištění doprovodu 
rozhodčích, observerů, delegátů FIFA a UEFA, případně dalších delegovaných 
osob; 

w) připravuje a předkládá rozpočet Úseku rozhodčích FAČR podle požadavků 
Finančního oddělení FAČR a ve stanoveném termínu; 

x) připravuje roční rozpočet a vyúčtování využití prostředků „Konvence 
rozhodčích UEFA“ a jeho předání na UEFA ve stanovených termínech. 

 
ČÁST PÁTÁ 

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A 

ZÁVĚREČNÁ 
 

§ 26 
Přechodná ustanovení 

 
Daňové doklady vygenerované v elektronickém informačním systému před nabytím 
účinnosti novelizace tohoto řádu schválené Výkonným výborem FAČR dne 3. prosince 
2019 jsou rozhodčím a delegátem platně vystaveny a FAČR doručeny dnem nabytí 
účinnosti novelizace tohoto řádu schválené Výkonným výborem FAČR dne 3. prosince 
2019. 

 
§ 27 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Zrušuje se Řád rozhodčích a delegátů, který byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 

27. června 2017 a nabyl účinnosti dne 1. července 2017 a jehož novelizaci schválil Výkonný 
výbor FAČR 5. 9. 2017. 

2. Tento řád byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 28. června 2018 a nabývá účinnosti 
dne 1. července 2018. Výkonný výbor FAČR schválil dne 10. června 2019 novelizaci tohoto 
řádu s účinností od 1. července 2019 a dne 23. července 2019 schválil novelizaci tohoto 
řádu s účinností od 24. července 2019, dne 5. listopadu 2019 schválil novelizaci tohoto řádu 
s účinností od téhož dne, dne 3. prosince 2019 schválil novelizaci tohoto řádu s účinností 
od téhož dne, dne 3. listopadu 2020 schválil novelizaci tohoto řádu s účinností od téhož dne, 
dne 1. července 2021 schválil novelizaci tohoto řádu s účinností od 2. července 2021, dne 
27. 6. 2022 schválil novelizaci tohoto řádu s účinností od 1. července 2022 a dne 1. srpna 
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2022 s účinností od téhož dne. 
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PŘÍLOHA Č. 1  
SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ 

 
1. Dopravné činí 5,- Kč za každý kilometr z místa bydliště do místa konání utkání nejkratší 

cestou, pokud není příslušným rozpisem soutěží stanoveno jinak. 
2. Za výkon funkce rozhodčího nebo delegáta při nemistrovském utkání, v němž se 

střetávají soupeři různých kategorií (věkových i výkonnostních), jim náleží odměna 
podle kategorie družstva pořádajícího utkání. 

3. Za výkon funkce rozhodčího nebo delegáta na turnaji musí být odměna stanovena v 
propozicích turnaje ve výši uvedené touto přílohou. 

4. Jestliže je k utkání delegován 4. rozhodčí, přísluší mu odměna ve výši 50 % odměny 
asistenta rozhodčího, pokud není dále stanoveno jinak. 

5. Není-li odměna rozhodčího nebo delegáta stanovena touto přílohou, je řídící orgán 
soutěže oprávněn stanovit výši odměny v rozpisu soutěží. 

6. Jestliže v průběhu hry není rozhodčí dále schopen utkání řídit a jeho funkci převezme 
jiný kvalifikovaný rozhodčí, vyplatí se oběma rozhodčím alikvotní část příslušné 
odměny. Rozhodující pro určení alikvotní části bude v zápisu o utkání uvedená minuta 
doby hry, ve které došlo k převzetí funkce rozhodčího. 

7. Je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoliv důvodů, přísluší 
rozhodčímu i delegátovi odměna v plné výši. 

8. Odměnu rozhodčích a delegátů, jakož i dopravné rozhodčích a delegátů, hradí: 
a) klub, který je organizátorem utkání, prostřednictvím sběrné fakturace, a to za 

výkon funkce rozhodčích a delegátů při utkání Celostátní ligové soutěže; 
b) FAČR, a to za výkon funkce rozhodčích a delegátů při utkání soutěže, jejímž 

řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy, Řídící komise pro Moravu, OFS, 
KFS, PFS nebo STK FŽ; 

c) klub pořádající utkání, nedohodnou-li se kluby jinak, a to za výkon funkce 
rozhodčích a delegátů při nemistrovském utkání; 

d) organizátor turnaje, nestanoví-li propozice turnaje jinak, a to za výkon funkce 
rozhodčích a delegátů při turnaji. 

9. Za výkon funkce rozhodčího při utkání v zahraničí, ke kterým je rozhodčí delegován: 
a) Komisí rozhodčích FAČR, náleží odměna ve výši jako za „Utkání přátelské 

mezistátní“ dle tabulky „Sazebník odměn rozhodčích – utkání reprezentačních 
celků“; 

b) Komisí rozhodčích fotbalu žen, náleží odměna ve výši jako za „Utkání 
přátelské“ dle tabulky „Sazebník odměn rozhodčích a delegátů – Soutěže žen 
FAČR“. 

10. Nedílnou součástí této přílohy je tabulka se sazebníkem odměn, která je zveřejněna 
prostřednictvím Portálu. 
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PŘÍLOHA Č. 2 
PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 

 
 
Já,  
 
 
Jméno, příjmení: ______________________________     
 
Datum narození: _______________   
 
Adresa místa trvalého pobytu: ____________________________________________    
 
Zastoupený: _____________________________________________       
 
 
prohlašuji, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že mám potřebnou zdravotní způsobilost k výkonu 
funkce rozhodčího dle Řádu rozhodčích a delegátů. 
 
 
 
 
 
 
 
V _________________ dne _______________     Podpis: _______________________ 
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PŘÍLOHA Č. 3 
SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEBO OPATROVNÍKA S VÝKONEM ČINNOSTI 

ROZHODČÍHO  
 

 
Já, ______________________________, jakožto zákonný zástupce  
 
 
Jméno, příjmení: ______________________________     
 
Datum narození: _______________   
 
Adresa místa trvalého pobytu: ____________________________________________    
 
 
 
souhlasím, aby výše uvedený/á vykonával/a funkci rozhodčího za podmínek uvedených v Řádu rozhodčích 
a delegátů FAČR. 
 
 
 
 
 
 
 
V ____________ dne _______________                                             Podpis: _________________ 
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PŘÍLOHA Č. 4 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Já,  
 
Jméno, příjmení: ______________________________     
 
Datum narození: _______________   
 
Adresa místa trvalého pobytu: ____________________________________________    
 
Zastoupený: _____________________________________________       
 
 
tímto uděluji 
svůj výslovný souhlas o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), s tím, aby Fotbalová asociace České republiky, IČO: 004 06 741, se sídlem Atletická 2474/8, 
Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 1066 (dále jen „Správce“), jako Správce údajů zpracoval údaje stanovené předpisy FAČR nezbytné 
pro výkon činnosti rozhodčího. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do jeho odvolání. 
 
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a Správce mé údaje do jednoho roku 
zlikviduje. Způsob zpracování údajů je popsán na stránkách Správce pod tímto odkazem: 
https://facr.fotbal.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/p248. 
 
 
 
V ____________ dne _______________                                             Podpis: _________________ 
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PŘÍLOHA Č.5 ŘÁDU ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ FAČR 
ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO OBSAZOVÁNÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ V SOUTĚŽÍCH 

ŘÍZENÝCH ŘKČ, ŘKM, KFS, PFS A OFS  

 
1. Ze společných zdrojů FAČR jsou hrazeny náklady na rozhodčí a delegáty ve všech 

pohárových a mistrovských utkáních soutěží řízených ŘKČ, ŘKM, KFS, PFS a OFS, 
dle pravidel a omezení stanovených v této příloze tohoto řádu.  

2. Řídící orgán soutěží ČFL a MSFL je povinen zajistit obsazení rozhodčími a delegáty 
tak, aby maximální dojezdové vzdálenosti (cesta k utkání a zpět) činily u trojice 
rozhodčích nejvýše 300 km a u delegáta nejvýše 150 km v průměru u každého utkání. 

3. Řídící orgán soutěží divizí je povinen zajistit obsazení rozhodčími a delegáty tak, aby 
maximální dojezdové vzdálenosti (cesta k utkání a zpět) činily u trojice rozhodčích 
nejvýše 250 km a u delegáta nejvýše 130 km v průměru u každého utkání. 

4. Řídící orgán soutěží KFS a PFS je povinen zajistit obsazení rozhodčími a delegáty tak, 
že delegátem bude v každém kole příslušné soutěže obsazena nejvýše 1/3 utkání. 

5. Řídící orgán soutěží OFS je povinen zajistit obsazení rozhodčími a delegáty tak, že 
delegátem bude v každé skupině každé úrovně soutěže mužů obsazeno nejvýše jedno 
utkání.  

6. Řídící orgány soutěží ČFL, MSFL, divizí, soutěží KFS, PFS a OFS jsou povinny zajistit, 
že delegáty budou obsazovány pouze utkání mužů. 

7. Řídící orgány soutěží ČFL, MSFL, divizí, soutěží KFS, PFS a OFS jsou povinny zajistit, 
že rozhodčími nebudou obsazovány utkání přípravek. 

8. V případě nedodržení maximálních dojezdových vzdáleností dle odst. 2 a 3 budou vždy 
po skončení podzimní a jarní části soutěže náklady na rozhodčí a delegáty v části 
překračující maximální dojezdové vzdálenosti rozúčtovány všem klubům účastnícím se 
příslušné soutěže, které je budou povinny nahradit.  

9. V případě nedodržení omezení dle odst. 6 v soutěžích ČFL, MSFL a divizí budou vždy 
po skončení podzimní a jarní části soutěže tyto náklady na delegáty rozúčtovány 
rozúčtovány všem klubům účastnícím se příslušné soutěže, které je budou povinny 
nahradit.  

10. V případě nedodržení omezení dle odst. 4 budou vždy po skončení podzimní a jarní 
části soutěží v části překračující stanovený limit náklady na delegáty předepsány k 
náhradě příslušnému KFS či PFS.  

11. V případě nedodržení omezení dle odst. 5 budou vždy po skončení podzimní a jarní 
části soutěží v části překračující stanovený limit náklady na delegáty předepsány k 
náhradě příslušnému OFS.  

12. V případě nedodržení omezení dle odst. 7 budou vždy po skončení podzimní a jarní 
části soutěží tyto náklady předepsány k náhradě příslušnému KFS, PFS a OFS.  

13. Příspěvěk na dopravné dle odst. 1 Přílohy č. 1 tohoto řádu je ze společných zdrojů FAČR 
hrazen pouze do maximální výše 5,- Kč za každý kilometr. Pokud příslušný rozpis 
soutěží stanoví vyšší příspěvěk na dopravné, jsou jej povinny v části překračující částku 
5,- Kč  za km nahradit příslušné KFS, PFS a OFS, případně kluby, pokud tak stanoví rozpis soutěží 
ČFL, MSFL a divizí.  

14. Rozpis soutěže může stanovit postih pro rozhodčí a delegáty za nesprávné účtování výše náhrady 
cestovného. 


