
 

Zásady činnosti komise rozhodčích PFS 2021-2022 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 1 - Základní ustanovení 

1. Řízením rozhodčích a delegátů v působnosti Pražského fotbalového svazu (dále jen PFS) 
je pověřena Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu (dále jen KR PFS), kterou 
schvaluje výkonný výbor Pražského fotbalového svazu (dále jen VV PFS). 

2. Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu na základě platných předpisů vydává tyto 
„Zásady činnosti komise rozhodčích“ platné pro uvedený soutěžní ročník. 

3. Všichni rozhodčí a delegáti jsou povinni řídit se: 
a. Platnými pravidly fotbalu vč. všech jejich zveřejněných změn a doplňků, výklady 

k pravidlům fotbalu, oběžníky a dalšími zveřejněnými podklady, 

b. Platným souborem předpisů FAČR (zejména Řádem rozhodčích a delegátů FAČR, 
Soutěžním řádem FAČR a Soutěžním řádem mládeže a žen FAČR), 

c. Rozpisem mistrovských soutěží Pražského fotbalového svazu platného pro daný 
soutěžní ročník vč. všech jeho zveřejněných změn a doplňků. 

4. Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu komunikuje s rozhodčími zejména 
formou úředních zpráv zveřejňovaných na webových stránkách www.fotbalpraha.cz, dále 
za pomoci emailu či jiných elektronických forem, či osobní formou pozváním rozhodčího či 
delegáta na zasedání KR PFS. 

5. Všichni rozhodčí a delegáti jsou povinni pravidelně sledovat úřední zprávy KR PFS na 
webových stránkách www.fotbalpraha.cz, stejně tak úřední zprávy všech ostatních 
odborných komisí. Všichni rozhodčí a delegáti jsou současně povinni sledovat i úřední 
desku v rámci informačního systému FAČR. 

 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
ROZHODČÍ 

 
§ 2 - Funkce rozhodčího 

1. Funkci rozhodčího může v rámci PFS vykonávat pouze osoba, která splní podmínky 
stanovené Řádem rozhodčích a delegátů FAČR, která získá na základě splnění podmínek 
licenci C nebo licenci A. 



 
§ 3 - Nominační listina rozhodčích 

1. KR PFS v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR sestavuje nominační listinu 
rozhodčích, která se dělí na následující kategorie rozhodčích: 

a. Přebor Prahy (cílový počet je 24 rozhodčích), 

b. 1. A třída (cílový počet je 40 rozhodčích), 
c. 1. B třída (cílový počet je 40 rozhodčích), 
d. 2. – 3. třída, 
e. Kategorie N (nezařazení – mohou řídit jakékoliv utkání dospělých či mládeže), 

f. Kategorie M (mládež – rozhodčí mladší 18-ti let). 
2. Cílový počet rozhodčích se řídí potřebou jednotlivých soutěžních tříd a strukturou soutěží 

a vyjadřuje ideální počet aktivních rozhodčích zařazených na listinu dané soutěže (do 
tohoto počtu se nezapočítávají rozhodčí s přerušenou činností).  

3. Nominační listinu rozhodčích KR PFS sestavuje vždy před zahájením podzimní a jarní části 
soutěžního ročníku. Sestavenou nominační listinu rozhodčích schvaluje pro každou část 
soutěžního ročníku VV PFS. Následně nominační listinu rozhodčích schválenou VV PFS 
KR PFS uveřejní. 

4. Na zařazení rozhodčího na nominační listinu rozhodčích pro jakoukoliv soutěžní třídu není 
právní nárok. 

5. Všichni rozhodčí zařazení na nominační listině rozhodčích jsou primárně určeni pro řízení 
utkání dané soutěžní třídy, na které jsou zařazeni pro příslušnou část soutěžního ročníku. 
Kromě toho jsou pak rozhodčí průběžně pověřování řízením ostatních nižších soutěží 
dospělých a mládeže, soutěží ŘKČ, pohárových utkání a utkání přátelských, přípravných 
a turnajových. KR PFS má také právo pověřit rozhodčího řízením nejbližší vyšší soutěže 
jako asistenta rozhodčího, případně jako (hlavního) rozhodčího. 

6. KR PFS má právo v odůvodněných případech v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů 
FAČR přeřadit rozhodčího na nominační listině rozhodčích v průběhu soutěžního ročníku 
v rámci jiné soutěžní třídy a to jak do soutěžní třídy nižší, tak i do vyšší soutěžní třídy. Stejně 
tak má KR PFS právo v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR provádět doplnění 
rozhodčích na schválenou nominační listinu rozhodčích, případně vyřazovat rozhodčí ze 
schválené nominační listiny rozhodčích. Změny v nominační listině rozhodčích podléhají 
schválení VV PFS na návrh KR PFS. 

 
§ 4 - Věková hranice 

1. V soutěžích PFS platí pro rozhodčí následující věková hranice pro zařazení na nominační 
listinu rozhodčích: 

a. Přebor Prahy do 55 let, 
b. 1. A třída do 60 let, 

c. 1. B třída do 65 let, 
d. Ostatní soutěžní třídy dospělých a mládeže bez věkového omezení. 



 
2. Rozhodčí zařazený v určité soutěžní třídě může vykonávat funkci asistenta rozhodčího 

v nejbližší vyšší soutěžní třídě i v případě, kdy nesplňuje věkovou hranice nejbližší vyšší 
třídy. 

3. KR PFS si vyhrazuje právo udělit rozhodčímu v odůvodněných případech výjimku z výše 
uvedené věkové hranice. 

4. Dosáhne-li rozhodčí věkové hranice dne 1. července daného kalendářního roku a později, 
zůstává zařazen ve vyšší třídě soutěží po podzimní část soutěžního ročníku. Dosáhne-li 
rozhodčí věkové hranice dne 1. ledna kalendářního daného roku a později, zůstává 
zařazen ve vyšší třídě soutěží po jarní část soutěžního ročníku.  

 
§ 5 - Zdravotní stav 

1. Všichni rozhodčí zařazení na nominační listinu rozhodčích musí být zdravotně způsobilí 
k výkonu funkce rozhodčího a k absolvování fyzické zátěže při provádění fyzických 
prověrek rozhodčích. 

2. V souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR je každý rozhodčí povinen navštěvovat 
pravidelná lékařská vyšetření, kdy je povinen na vyžádání předložit KR PFS výsledky 
takového vyšetření. 

3. Před započetím každého soutěžního ročníku rozhodčí vyplní a podepíše „Prohlášení 
rozhodčího o zdravotní způsobilosti“ a předá jej KR PFS k archivaci. Předání tohoto 
prohlášení nezbavuje rozhodčího povinnosti případně předložit výsledky lékařských 
vyšetření ohledně způsobilosti výkonu funkce rozhodčího. 

4. U rozhodčích mladších 18 let před započetím každého soutěžního ročníku rozhodčí vyplní 
a podepíše „Prohlášení rodiče (zákonného zástupce) o zdravotní způsobilosti rozhodčího 
mladšího 18-ti let“ a včetně podpisu rodiče (zákonného zástupce) jej předá KR PFS 
k archivaci. Předání tohoto prohlášení nezbavuje rozhodčího či jeho rodiče (zákonného 
zástupce) povinnosti případně předložit výsledky lékařských vyšetření ohledně způsobilosti 
výkonu funkce rozhodčího. 

 
§ 6 - Rozhodčí mladší 18-ti let 

1. Rozhodčí mladší 18-ti let zařazení na nominační listinu rozhodčích musí současně 
s podmínkou zdravotní způsobilosti před započetím výkonu funkce rozhodčího předložit 
souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s výkonem funkce rozhodčího. 

2. Rozhodčí mladší 18-ti let, kteří dosáhnou věku 18 let dne 1. července daného kalendářního 
roku a později, zůstává zařazen v kategorii M po podzimní část soutěžního ročníku. 
Dosáhne-li rozhodčí věkové hranice dne 1. ledna kalendářního daného roku a později, 
zůstává zařazen v kategorii M po jarní část soutěžního ročníku. 

 

§ 7 - Delegace rozhodčích k utkáním 
1. Delegace rozhodčích na utkání jednotlivých soutěžních tříd je plně v kompetenci KR PFS, 

resp. Obsazovacího úseku KR PFS. 

2. Delegace rozhodčích na utkání probíhají následujícími způsoby: 



 
a. V rámci informačního systému FAČR, 

b. Formou obsazení a aktualizace obsazení v rámci úředních zpráv KR PFS na 
webových stránkách www.fotbalpraha.cz, 

c. Písemně delegačním lístkem nebo elektronickou poštou, 

d. SMS nebo jinou mobilní textovou aplikací, 
e. Telefonicky. 

3. Vždy platí poslední delegace ze strany Obsazovacího úsek KR PFS. 
4. Delegace na utkání provádí výhradně Obsazovací úsek KR PFS. Rozhodčí nesmí řídit 

utkání, k němuž nebyl delegován. Rozhodčí, který by tak učinil (tj. např. vyhověl přání klubu 
na řízení přátelského nebo jiného utkání, aniž by mu k tomu nejprve udělil Obsazovací úsek 
KR PFS souhlas), a delegaci na takové utkání převzal, se dopouští „svévolné delegace“ a 
vystavuje se disciplinárnímu řízení před DK PFS. 

5. Omluvy rozhodčích se řídí samostatným metodickým pokynem vydaným KR PFS. 
 

§ 8 - Komplexní hodnocení rozhodčích 
1. KR PFS vždy po podzimní a jarní části soutěžního ročníku provede komplexní hodnocení 

rozhodčích zařazených na nominační listině ve všech soutěžních třídách, které sestává ze 
základních a pomocných kritérií a na jejichž základě se provádějí postupy a sestupy 
rozhodčích a bude sestavena nominační listina pro další část soutěžního ročníku. 

2. Základními kritérii komplexního hodnocení rozhodčích jsou: 
a. Hodnocení od DFA (výkon) ve funkci R, 

b. Hodnocení od DFA (výkon) ve funkci AR, 
c. Splnění fyzických prověrek, 
d. Absolvování seminářů a teoretických přezkoušení, 

e. Účast na jednotlivých seminářích a workshopech Vzdělávacích programů pro 
rozhodčí PFS (u rozhodčích zařazených do tohoto programu), 

f. Účast na jednotlivých seminářích a workshopech Akademie rozhodčích PFS (u 
rozhodčích zařazených do tohoto programu). 

3. Pomocnými kritérii komplexního hodnocení rozhodčích jsou: 
a. Četnost a způsob omluv, 

b. Použitelnost rozhodčího při obsazování na utkání, 
c. Způsob společenského vystupování, jednání a oblékání, 
d. Případná další kritéria, kde se uplatní tzv. názor KR PFS („měkká kritéria“). 

4. Výkon rozhodčího ve funkci R ohodnotí delegát po jednotlivých utkáních známkou; ze 
všech známek rozhodčího ve funkci R se spočítá průměr, který se násobí takovým 
koeficientem, aby jeho podíl v souhrnu hodnocení funkce R a AR v komplexním hodnocení 
mohl činit maximálně 70%. 



 
5. Výkon rozhodčího ve funkci AR ohodnotí delegát po jednotlivých utkáních známkou; ze 

všech známek rozhodčího ve funkci AR se spočítá průměr, který se násobí takovým 
koeficientem, aby jeho podíl v souhrnu hodnocení funkce R a AR v komplexním hodnocení 
mohl činit maximálně 30%. 

6. Fyzické prověrky probíhají podle tzv. FIFA FITNESS TESTU skládajícího se z rychlostního 
testu 6x 40 metrů sprintu a z vytrvalostního testu 40x 75 metrů rychlého běhu s 25 metrů 
odpočinkové fáze. Fyzické prověrky probíhají pro rozhodčí Přeboru Prahy a 1. A třídy 
zpravidla 2x ročně, pro ostatní rozhodčí nejméně 1x ročně. Výsledky fyzických prověrek se 
hodnotí pouze, zda rozhodčí požadované limity splnil či nikoliv, a to v řádném nebo alespoň 
v náhradním termínu. Platné limity jsou uvedeny v samostatném metodickém pokynu 
vydaným KR PFS. 

7. Teoretické přezkoušení rozhodčích se provádí obvykle v rámci řádných, povinných, 
pravidelných seminářů pořádaných KR PFS. Tyto semináře probíhají pro rozhodčí Přeboru 
Prahy a 1. A třídy zpravidla 2x ročně, pro ostatní rozhodčí nejméně 1x ročně. Teoretické 
přezkoušení rozhodčích se provádí na základě pravidlových testů z Pravidel fotbalu a 
doprovodných norem s limitem chybovosti max. 20% (ze 40 testových otázek max. 8 chyb). 
KR PFS může přistoupit i k jiné formě teoretického přezkoušení rozhodčích (např. ústní 
test, videotest, postřehovka apod.).  

8. Neabsolvování semináře. Rozhodčí, který se nezúčastní řádného, povinného semináře, 
nebo akce, ke které byl KR PFS pozván, nebude, až do jejich absolvování v náhradním 
termínu, delegován ve funkci rozhodčího k utkáním své soutěže a nejbližší nižší soutěže, 
a to až do splnění limitu semináře. Může však být v nejbližší nižší soutěži delegován 
k utkáním ve funkci asistenta rozhodčího. Případné výjimky jsou v kompetenci KR PFS. 

9. Nesplnění teoretického přezkoušení. Pokud rozhodčí při teoretické prověrce nedosáhne 
požadované minimální úspěšnosti, je povinen prověrku absolvovat znovu v náhradním 
termínu za podmínek stanovených KR PFS. 

10. Nesplnění teoretického přezkoušení. Rozhodčí, který při povinném přezkoušení 
z teoretických znalostí nesplní limit požadované úspěšnosti, nebude delegován ve funkci 
rozhodčího k utkáním své soutěže, a to až do splnění limitu chybovosti. Může však být ve 
své soutěži delegován k utkáním ve funkci asistenta rozhodčího. Případné výjimky jsou v 
kompetenci KR PFS. 

11. Účast na jednotlivých seminářích a workshopech Vzdělávacích programů pro rozhodčí PFS 
je u rozhodčích zařazených do tohoto programu stanovena nejméně na 50%. Pro rozhodčí, 
kteří usilují o postup do vyšší soutěžní třídy či do soutěží ŘKČ, pak nejméně 75%. 

12. Účast na jednotlivých seminářích a workshopech Akademie rozhodčích PFS je u 
rozhodčích zařazených do tohoto programu stanovena nejméně na 75% pro získání licence 
A, u ostatních rozhodčích nejméně na 50%. 

13. Rozhodčí musí povinně absolvovat i další odborné semináře, přednášky, učební kurzy a 
jiné akce (dále jen akce) na základě pozvání KR PFS. Tyto další akce jsou povinné pro ty 
kategorie rozhodčích, popř. pro ty jednotlivce, které KR PFS na ně pozve. I na těchto akcích 
může proběhnout přezkoušení ze znalostí fotbalových norem. 

14. KR PFS si vyhrazuje právo pozvat jakéhokoliv rozhodčího k mimořádnému teoretickému 
přezkoušení, a to kdykoliv, v případě potřeby i opakovaně. Rozhodující je názor KR PFS. 
Výzva k této prověrce může být provedena jak telefonicky, SMS, mailem, osobním 



 
sdělením nebo prostřednictvím webové stránky www.fotbalpraha.cz, např. v Komuniké ze 
zasedání KR PFS nebo v úředním sdělení apod. Rozhodčí je v takovém případě povinen 
se k provedení teoretické prověrky dostavit na termín a do místa stanoveného KR PFS. 

15. Je-li KR PFS stanoven při pořádání fyzických prověrek nebo odborných seminářů, 
přezkoušení teoretických znalostí a dalších akcí účastnický poplatek, je úhrada tohoto 
poplatku nutnou podmínkou pro absolvování takové akce. Poplatek se platí za každou akci, 
pro kterou byl stanoven (včetně případných náhradních či opakovaných akcí). 

 

§ 9 - Postupy a sestupy rozhodčích 
1. Postupy a sestupy rozhodčích mezi jednotlivými soutěžními třídami jsou v plně kompetenci 

KR PFS. 

2. Pro postupy a sestupy bere KR PFS v úvahu následující kritéria: 
a. Požadavky na postup rozhodčích do soutěží ŘKČ, 
b. Sestupy rozhodčích ze soutěží ŘKČ, případně profesionálních soutěží FAČR, 

c. Přesuny rozhodčích mezi KR PFS a KR jednotlivých KFS, OFS a soutěží žen, 
d. Komplexní hodnocení jednotlivých rozhodčích, 
e. Věkové hranice rozhodčích. 

 
§ 10 - Příprava rozhodčích na utkání, vybavení a výstroj rozhodčích 

1. Rozhodčí mají povinnost používat během utkání kromě výstroje uvedené v Pravidlech 
fotbalu následující dresy: 

a. Rozhodčí na listinách Přebor Prahy, 1. A třída a 1. B třída dresy Adidas, ročník 
2018, v barvách černá, žlutá a světle modrá, černé rozhodcovské trenýrky a štulpny 
v barvách černá, žlutá a světle modrá (+ triko a bunda na rozcvičení), 

b. Rozhodčí na ostatních listinách je výše uvedená výstroj pouze doporučená. 
2. Rozhodčí mají povinnost dostavit se na utkání včas, nejméně 60 minut před úředně 

stanoveným začátkem utkání. 

3. Rozhodčí mají povinnost používat k příjezdu na utkání slušné, čisté společenské oblečení 
odpovídající dané soutěži. Pro Přebor Prahy doporučujeme oblek (sako, kalhoty, kravata a 
polobotky). 

4. V utkáních Přebor Prahy a 1. A třídy jsou rozhodčí povinni provést technickou poradu 
s delegátem FA, vedoucí obou oddílů a hlavním pořadatelem utkání dle Rozpisu soutěží a 
pokynů KR PFS. 

5. Rozhodčí nominovaní k utkáním Přebor Prahy a 1. A třídy jsou povinni se před utkáním 
v dostatečné míře na hrací ploše rozcvičit (výklus, strečink, sprinty, rychlé starty atd.). Řídí-
li rozhodčí předzápas na tomtéž hřišti, který bezprostředně předchází hlavnímu utkání, 
povinnost zúčastnit se rozcvičky rozhodčích se na něj nevztahuje. Rozcvička je pro 
takového rozhodčího doporučena, umožňuje-li to čas. Rozhodčím se doporučuje, aby také 
pro rozcvičku sjednotili svoji výstroj (ideálně použili rozcvičovací trika). 



 
6. Rozhodčím nominovaným k utkáním ostatních soutěží se rozcvičení před utkáním 

doporučuje alespoň v minimálním rozsahu. 
7. Pro rozhodčí všech utkání pořádaných PFS (mládeže i dospělých, soutěžních, pohárových, 

přátelských, turnajových apod.) platí absolutní zákaz kouření ve všech prostorách stadionu, 
na kterém se utkání hraje, a to od jejich příchodu na stadion až do jeho opuštění. Stejně 
tak je zakázáno všem rozhodčím užívat alkoholické nápoje a omamné látky. 

8. Rozhodčí nesmí nosit během utkání nepovolenou výstroj uvedenou v Pravidlech fotbalu.  
9. Pro posouzení nedostatků ze strany rozhodčího z výše uvedených povinností je 

směrodatná Zpráva DFA, příp. vlastní zjištění KR PFS. V případě nedostatků KR PFS 
přijme vůči rozhodčímu opatření. 

 

§ 11 - Přerušení aktivní činnosti 
1. Rozhodčí má právo v případech dlouhodobých zranění, nemoci, pracovních povinností 

apod. kdykoliv přerušit na základě svého uvážení funkci rozhodčího. Po dobu přerušení 
funkce bude rozhodčí po dobu nejdéle 1 roku ode dne přerušení ponechán v dané soutěžní 
třídě v rámci nominační listiny. KR PFS může v odůvodněných případech tuto lhůtu po 
konzultaci s rozhodčím prodloužit. KR PFS si vyhrazuje právo postupovat v případě 
pochybností případ od případu individuálně. 

 
§ 12 - Porušení povinností ze strany rozhodčího 

1. KR PFS má právo v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR předat rozhodčího 
Disciplinární komisi PFS s návrhem na zahájení disciplinárního řízení, pokud nasvědčují 
zjištěné okolnosti ze strany rozhodčího disciplinárnímu přečinu. 

2. Nejedná-li se ze strany rozhodčího o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, KR 
PFS v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR může uložit rozhodčímu jeden 
z následujících trestů: 

a. Důtku (varování), 

b. Omezení delegací ve funkci R ve své třídě, případně i nižších třídách, 
c. Omezení delegací ve funkci AR ve své třídě, případně i nižších třídách, 
d. Omezení delegací v soutěžích dospělých, 

e. Omezení delegací ve všech soutěžích, 
f. Udělení pořádkové pokuty až do výše 2.000,- Kč, 
g. Vyřazení z nominační listiny rozhodčích. 

3. Výše pořádkových pokut je ze strany KR PFS v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů 
FAČR stanovena následovně: 

a. Nedostatky v zápise o utkání (nesprávné nebo nedostatečné vyplnění zápisu, 
chybějící údaje nebo nesprávné údaje na zápisu) od 0,- Kč do 250,- Kč, 

b. Nedostatky v zápise o utkání (chybějící povinné podpisy na zápisu, neuvedení 
podstatných skutečností) od 0,- Kč do 500,- Kč, 



 
c. Pozdní doručení zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže nebo nedoručení zápisu 

o utkání vůbec od 0,- Kč do 500,- Kč, 
d. Pozdní omluva z neúčasti na utkání dle samostatného metodického pokynu od 0,- 

Kč do 500,- Kč, 

e. Pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek nebyl 
zpožděn) od 0,- Kč do 250,- Kč, 

f. Pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek byl zpožděn) 
od 0,- Kč do 500,- Kč, 

g. Nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy do výše 
paušálu daného utkání, 

h. Nedodržení pokynů KR PFS v oblasti výstroje a oblečení od 0,- Kč do 500,- Kč, 

i. Porušení jiných podstatných povinností rozhodčího (např. neoprávněná delegace 
k utkáním či jiné podstatné povinnosti rozhodčího) od 0,- Kč do 2.000,- Kč. 

 

 
ČÁST TŘETÍ 
DELEGÁTI 

 
§ 13 - Funkce delegáta 

1. Funkci delegáta může v rámci PFS vykonávat pouze osoba, která splní podmínky 
stanovené Řádem rozhodčích a delegátů FAČR, která získá na základě splnění podmínek 
licenci A. 

 
§ 14 - Nominační listina delegátů 

1. Úsek delegátů KR PFS v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR sestavuje 
nominační listinu delegátů, která je společná pro všechny soutěže řízené Pražským 
fotbalovým svazem. 

2. Nominační listinu delegátů KR PFS sestavuje vždy před zahájením podzimní a jarní části 
soutěžního ročníku. Sestavenou nominační listinu delegátů schvaluje pro každou část 
soutěžního ročníku VV PFS. Na základě návrhu KR PFS podléhá nominační listina 
delegátů schválení VV PFS, kterou následně KR PFS uveřejní. 

3. Na zařazení delegáta na nominační listinu delegátů není právní nárok. 
4. KR PFS má právo v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR provádět doplnění 

delegátů na schválenou nominační listinu rozhodčích, případně vyřazovat delegáty ze 
schválené nominační listiny delegátů. Změny v nominační listině delegátů podléhají 
schválení VV PFS na návrh KR PFS. 

 

  



 
§ 15 - Delegace delegátů k utkáním 

1. Delegace delegátů na utkání jednotlivých soutěžních tříd je plně v kompetenci KR PFS, 
resp. Úseku delegátů KR PFS. 

2. Delegace delegátů na utkání probíhají následujícími způsoby: 

a. V rámci informačního systému FAČR, 
b. Formou obsazení a aktualizace obsazení v rámci úředních zpráv KR PFS na 

webových stránkách www.fotbalpraha.cz, 
c. Písemně delegačním lístkem nebo elektronickou poštou, 

d. SMS nebo jinou mobilní textovou aplikací, 
e. Telefonicky. 

3. Vždy platí poslední delegace ze strany Úseku delegátů KR PFS. 

4. Omluvy delegátů se řídí samostatným metodickým pokynem vydaným KR PFS. 
 

§ 16 - Teoretické přezkoušení delegátů 
1. Teoretické přezkoušení delegátů se provádí obvykle v rámci řádných, povinných, 

pravidelných seminářů pořádaných KR PFS. Tyto semináře probíhají pro všechny delegáty 
zpravidla 2x ročně, nejméně však 1x ročně. Teoretické přezkoušení delegátů se provádí na 
základě pravidlových testů z Pravidel fotbalu a doprovodných norem s limitem chybovosti 
max. 20% (ze 40 testových otázek max. 8 chyb). KR PFS může přistoupit i k jiné formě 
teoretického přezkoušení delegátů (např. ústní test, videotest, postřehovka apod.).  

2. Neabsolvování semináře. Delegát, který se nezúčastní řádného, povinného semináře, 
nebo akce, ke které byl KR PFS pozván, nebude, až do jejich absolvování v náhradním 
termínu, delegován ve funkci delegáta v rámci soutěží PFS, a to až do splnění limitu 
semináře. Případné výjimky jsou v kompetenci KR PFS. 

3. Nesplnění teoretického přezkoušení. Pokud delegát při teoretické prověrce nedosáhne 
požadované minimální úspěšnosti, je povinen prověrku absolvovat znovu v náhradním 
termínu za podmínek stanovených KR PFS. 

4. Nesplnění teoretického přezkoušení. Delegát, který při povinném přezkoušení 
z teoretických znalostí nesplní limit požadované úspěšnosti, nebude delegován ve funkci 
delegáta v rámci soutěží PFS, a to až do splnění limitu chybovosti. Případné výjimky jsou 
v kompetenci KR PFS. 

5. Delegát musí povinně absolvovat i další odborné semináře, přednášky, učební kurzy a jiné 
akce (dále jen akce) na základě pozvání KR PFS. I na těchto akcích může proběhnout 
přezkoušení ze znalostí fotbalových norem. 

6. KR PFS si vyhrazuje právo pozvat jakéhokoliv delegáta k mimořádnému teoretickému 
přezkoušení, a to kdykoliv, v případě potřeby i opakovaně. Rozhodující je názor KR PFS. 
Výzva k této prověrce může být provedena jak telefonicky, SMS, mailem, osobním 
sdělením nebo prostřednictvím webové stránky www.fotbalpraha.cz, např. v Komuniké ze 
zasedání KR PFS nebo v úředním sdělení apod. Delegát je v takovém případě povinen se 
k provedení teoretické prověrky dostavit na termín a do místa stanoveného KR PFS. 



 
7. Je-li KR PFS stanoven při pořádání odborných seminářů, přezkoušení teoretických znalostí 

a dalších akcí účastnický poplatek, je úhrada tohoto poplatku nutnou podmínkou pro 
absolvování takové akce. Poplatek se platí za každou akci, pro kterou byl stanoven (včetně 
případných náhradních či opakovaných akcí). 

 
§ 17 - Postupy a sestupy rozhodčích 

1. Postupy a sestupy delegátů mezi PFS a soutěžemi ŘKČ jsou v plně kompetenci KR PFS 
po domluvě s KR ŘKČ. 

 
§ 18 - Příprava na utkání, vybavení delegátů 

1. Delegáti mají povinnost dostavit se na utkání včas, nejméně 60 minut před úředně 
stanoveným začátkem utkání. 

2. Delegáti mají povinnost používat k příjezdu na utkání slušné, čisté společenské oblečení 
odpovídající dané soutěži. Pro Přebor Prahy doporučujeme oblek (sako, kalhoty, kravata a 
polobotky). 

3. V utkáních Přebor Prahy a 1. A třídy jsou delegáti povinni provést technickou poradu 
s rozhodčími, vedoucí obou oddílů a hlavním pořadatelem utkání dle Rozpisu soutěží a 
pokynů KR PFS. 

4. Pro delegáty všech utkání pořádaných PFS (mládeže i dospělých, soutěžních, pohárových, 
přátelských, turnajových apod.) platí absolutní zákaz kouření ve všech prostorách stadionu, 
na kterém se utkání hraje, a to od jejich příchodu na stadion až do jeho opuštění. Stejně 
tak je zakázáno všem delegátům užívat alkoholické nápoje a omamné látky. 

5. Pro posouzení nedostatků ze strany delegáta z výše uvedených povinností je směrodatné 
vlastní zjištění KR PFS. V případě nedostatků KR PFS přijme vůči delegátovi opatření. 

 
§ 19 - Porušení povinností ze strany delegáta 

1. KR PFS má právo v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR předat delegáta 
Disciplinární komisi PFS s návrhem na zahájení disciplinárního řízení, pokud nasvědčují 
zjištěné okolnosti ze strany delegáta disciplinárnímu přečinu. 

2. Nejedná-li se ze strany delegáta o podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, KR PFS 
v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR může uložit delegátovi jeden 
z následujících trestů: 

a. Důtku (Varování), 
b. Omezení delegací ve všech soutěžích, 

c. Udělení pořádkové pokuty až do výše 1.000,- Kč, 
d. Vyřazení z nominační listiny rozhodčích. 

3. Výše pořádkových pokut je ze strany KR PFS v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů 
FAČR stanovena následovně: 



 
a. Pozdní omluva z neúčasti na utkání dle samostatného metodického pokynu od 0,- 

Kč do 500,- Kč, 
b. Pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek nebyl 

zpožděn) od 0,- Kč do 250,- Kč, 
c. Pozdní dostavení se k utkání, na které byl delegován (úřední začátek byl zpožděn) 

od 0,- Kč do 500,- Kč, 
d. Nedostavení se k utkání, na které byl delegován, bez řádné omluvy do výše 

paušálu daného utkání, 
e. Nedodržení pokynů KR PFS v oblasti výstroje a oblečení od 0,- Kč do 500,- Kč, 
f. Porušení jiných podstatných povinností delegáta (např. včasné nedodání zprávy 

DFA z utkání dle pokynů, závažné chyby ve zprávě DFA z utkání apod.) od 0,- Kč 
do 1.000,- Kč. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ÚČINNOST 

 

§ 20 - Účinnost 
1. Tyto zásady činnosti komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu pro uvedený 

soutěžní ročník se stávají účinnými 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 
 

 
 


