
 
 

Metodický pokyn KR PFS, o omluvách rozhodčích 
 

§ 1 - Připravenost rozhodčích k řízení utkání 
1. Rozhodčí zařazení na nominační listině rozhodčích Pražského fotbalového svazu se musí 

při obsazováních a omluvách řídit tímto metodickým pokynem. 

2. Obsazovací úsek komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu (dále jen OÚ KR PFS) 
s každým rozhodčím zařazeným na nominační listině rozhodčích automaticky 
předpokládá, že je k dispozici k obsazení na utkání kdykoliv během víkendů pro 
danou část soutěžního ročníku. 

3. Povinností každého rozhodčího je hlásit: 
a. vždy nejméně 18 dní, tzn. do úterý 2,5 týdne před zahájením prvního soutěžního 

víkendu každé části soutěžního ročníku (podzim a jaro) dlouhodobě plánované 
termíny, kdy rozhodčí nemůže být obsazován na utkání (např. dovolená, pracovní 
cesty apod.), 

b. vždy nejméně 18 dní, tzn. do úterý 2,5 týdne před zahájením prvního soutěžního 
víkendu každé části soutěžního ročníku (podzim a jaro) oddíl, za který bude hrát 
mistrovská utkání jako hráč nebo vystupovat jako funkcionář, 

4. V případě, kdy se rozhodčí bude muset omluvit již během soutěžního ročníku po termínech 
uvedených v §1, odst. 3, pak je povinností každého rozhodčího se omluvit vždy nejméně 
18 dní, tzn. do úterý 2,5 týdne před soutěžním kolem, na které se rozhodčí potřebuje 
omluvit. 

5. Rozhodným termínem (soutěžním víkendem) pro omluvu rozhodčího je první soutěžní 
víkend dané soutěžní třídy, do které je rozhodčí zařazen v rámci nominační listiny. U 
rozhodčích zařazených v kategorii M se počítá přebor staršího dorostu. U rozhodčích 
zařazených v kategorii N (nezařazení) není rozhodující žádný termín. 

6. V případě pozdějších omluv bude KR PFS postupovat dle §6 tohoto metodického pokynu. 
 

§ 2 -  Připravenost rozhodčích k převzetí utkání 
1. Rozhodčí, který není obsazen na příslušný termín informačním systémem FAČR, úředními 

zprávami KR PFS zveřejněnými na oficiálním portálu PFS www.fotbalpraha.cz či jinou 
formou, musí být připraven převzít dodatečné obsazení na utkání v souladu s §1 tohoto 
metodického pokynu. Této připravenosti se může zbavit jedině písemným odmítnutím 
převzetí možného obsazení řádně a průkazně předloženým na PFS minimálně 4 dny před 
příslušným termínem (do úterý do 18:00 hodin před příslušným soutěžním víkendem). 

 

§ 3 -  Dodatečné obsazení a změn obsazení 
1. Rozhodčí je povinen potvrdit telefonicky příslušnému členu OÚ KR PFS převzetí 

dodatečného obsazení nebo změny obsazení, které obdržel telefonicky, krátkou textovou 
zprávou (SMS) nebo e-mailem, a to obratem. Toto potvrzení je možno učinit i osobně. 



 
§ 4 - Omluva rozhodčího a obsah omluvy 

1. Každá omluva musí obsahovat minimální následující údaje: 
a. kdo se omlouvá, 
b. stručný důvod omluvy, 

c. číslo utkání, 
d. termín utkání (datum a hodinu), 
e. domácí klub – hostující klub, 
f. hrací plochu, pokud domácí oddíl nehraje na hřišti se stejným názvem. 

 
§ 5 - Provedení omluvy 

1. Rozhodčí musí podat omluvu výhradně písemně, a to emailem: 

a. V soutěžích Přebor Prahy, 1. A třída a 1. B třída předsedovi KR PFS na email 
ikac@volny.cz, do kopie také OÚ KR PFS na email cadsky@fotbalpraha.cz a 
slavikboh@seznam.cz; 

b. V ostatních soutěžích OÚ KR PFS na email cadsky@fotbalpraha.cz a 
slavikboh@seznam.cz; 

2. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech při podání omluvy v krátkém časovém 
úseku před konáním utkání (v pátek odpoledne, v sobotu, příp. v neděli), kdy hrozí 
nebezpečí z prodlení, rozhodčí kontaktuje neprodleně telefonicky pověřeného pracovníka 
OÚ KR PFS (p. Slavík - tel. 605 700 042 nebo p. Čadský – tel. 605 700 364). I v takovém 
případě je vyžadováno následné doložení emailové omluvy řádným a průkazným 
způsobem dle bodu 1. 

3. Pokud se rozhodčí nedostaví k utkání a nedoloží splnění výše uvedených ustanovení o 
provedení omluvy, bude toto považováno jako nedostavení se rozhodčího k utkání se 
všemi z toho vyplývajícími důsledky. 

 
§ 6 - Pořádková pokuta 

1. Pořádková pokuta za omluvy z utkání: 
a. Neomluvení se na danou část soutěžního ročníku předem  do 500,- Kč 
b. Do úterý minimálně 18 dní před soutěžním víkendem 0,- Kč 

c. Do úterý minimálně 11 dní před soutěžním víkendem 100,- Kč 
d. Do úterý minimálně 4 dny před soutěžním víkendem 200,- Kč 
e. Do čtvrtka minimálně 2 dny před soutěžním víkendem 300,- Kč 
f. Od pátečního rána před soutěžním víkendem 500,- Kč 

2. Pořádková pokuta za odmítnutí dodatečného nebo změny obsazení  250,- Kč 
3. Pořádková pokuta za nedostavení se utkání do výše paušálu daného utkání 



 
4. Pro utkání hraná v pracovní dny se pořádkové pokuty použijí obdobně v přiměřených 

lhůtách s přihlédnutím k pracovním a jiným povinnostem rozhodčích. 
5. Od pořádkové pokuty může KR PFS upustit v odůvodněných případech, zejména 

v případech zranění, nemoci či z jiného závažného důvodu (např. urgentní pracovní 
důvody, jednání s orgány státní správy, Policií ČR, městskou policií, mimořádná událost, 
obsazení na utkání KR FAČR a KR ŘKČ). Všechny tyto důvody musí být pro upuštění od 
pořádkové pokuty ze strany rozhodčího doloženy. 

 

§ 7 - Účinnost 
1. Tento metodický pokyn o omluvách rozhodčích se stává účinným dnem zveřejnění 

v úředních zprávách na webových stránkách www.fotbalpraha.cz. 

 
V Praze dne 24. srpna 2021 
 

   Mgr. Jiří Ulrich, v.r. 
   Předseda KR PFS 
 

 
 


