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STATUT 

Komise rozhod čích Moravskoslezského krajského fotbalového svazu  

Část I. 
Článek 1. 

Úvod a složení Komise rozhodčích 

1. Statut Komise rozhodčích MS KFS upravuje základní pravomoci a zásady činnosti komise rozhodčích a delegátů 
(dále jen „KR MS KFS“), způsob hodnocení rozhodčích a delegátů, základní kritéria pro celkové hodnocení 
rozhodčích a delegátů, určuje pořadí rozhodčích a delegátů pro účely postupů nebo sestupů, a dále schvaluje nominační 
listiny a předkládá jej na vědomí Výkonnému výboru MS KFS. 

2. KR MS KFS je odbornou komisí ustanovenou v souladu se Statutem MS KFS. 

3. Předsedu KR MS KFS jmenuje a odvolává Výkonný výbor MS KFS (dále jen „VV MS KFS“). 

4. Členy KR MS KFS a sekretáře KR MS KFS jmenuje a odvolává VV MS KFS na základě návrhu předsedy KR MS 
KFS, který může při svém rozhodování o návrhu na členy KR MS KFS přihlédnout k návrhům VV OFS a MěFS. 

5. Jednání KR MS KFS se řídí zásadami jednání orgánů FAČR, Statutem VV MS KFS a Statutem KR MS KFS. 

6. VV MS KFS se zavazuje k vytvoření takových podmínek pro práci KR, aby byla zajištěna nezávislost rozhodčích 
a delegátů. VV MS KFS se přihlašuje k zásadám obsaženým v „Úmluvě UEFA o vzdělání a organizaci rozhodčích“. 

7. Pro řízení rozhodčích a delegátů v oblasti své působnosti je KR MS KFS oprávněna vydávat metodické pokyny, 
které jsou pro rozhodčí a delegáty závazné. 

Část II. 
Článek 1. 

Působnost KR MS KFS 

1. KR působí v soutěžích řízených MS KFS. Vůči KR OFS v MS KFS uplatňuje komise rozhodčích metodický vliv. 
2. KR MS KFS zejména: 
a) Připravuje a schvaluje nominační listiny rozhodčích pro příslušné soutěžní ročníky či části soutěžních ročníků a 
předkládá je na vědomí VV MS KFS.  
b) Zajišťuje obsazování utkání rozhodčími a je oprávněna provádět změny obsazení. 
c) Vyhodnocuje zápisy o utkání na základě zpráv odborných komisí. 
d) Postihuje nedostatky v činnosti rozhodčích podle jejich závažnosti: 
− omezením, pozastavením delegací na utkání, 
−  návrhem na projednání v disciplinární komisi MS KFS, 
− oznamuje VV MS KFS vyřazení rozhodčích z nominačních listin v průběhu soutěžního ročníku, 
− oznamuje VV MS KFS přeřazení rozhodčích z nominačních listin krajských soutěží v průběhu soutěžního ročníku. 
e) Hodnotí činnost rozhodčích po polovině a po skončení soutěžního ročníku, hodnocení předkládá VV MS KFS 
včetně případných schválených změn v nominačních listinách. 
f) Zajišťuje pravidelné školení rozhodčích včetně teoretických a fyzických prověrek. 
g) Oznamuje VV MS KFS perspektivní rozhodčí do projektu Talent a mentor. 
h) Spolupracuje s odbornými komisemi MS KFS. 

Článek 2. 
                              Zásady zařazování rozhodčích na nominační listiny MS KFS 

1. Podmínky zařazení rozhodčích na listiny: 

a) Platné členství ve FAČR. Kontrola členství bude kontrolováno na pravidelném jarním semináři.  
b) Splnění teoretických prověrek (před zahájením jarní části soutěžního ročníku a před vlastním zahájením 
       soutěží) a fyzických prověrek. 
c)  Prokázání zdravotní způsobilosti – potvrzení o lékařské prohlídce nebo čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 

předkládá rozhodčí vždy před konáním fyzických prověrek, potvrzení platí vždy pro celý soutěžní ročník. Bez 
potvrzení o lékařské prohlídce nebo čestného prohlášení, nelze fyzické prověrky absolvovat. 

d) Rozhodčí zařazení na listinu MS KFS KP, I.A a I.B tř. jsou povinni dle rozhodnutí KR MS KFS navíc splnit 
        teoretické a fyzické prověrky i kdykoliv v průběhu podzimní a jarní části soutěžního ročníku. 
e) Rozhodčí zařazený na listinu rozhodčích pro mládež z důvodu nízkého věku, může být přeřazen na listinu 

rozhodčích I.B třídy až po dovršení 18-ti let a poté, kdy v rámci OFS a MěFS odřídí alespoň 10 utkání mužů. 
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2. Zařazování rozhodčích na listiny: 
a) Na listiny rozhodčích MS KFS bude zařazeno maximálně 150 rozhodčích. 
       Po skončení SR sestoupí z KP min. 2 rozhodčí. Po skončení SR sestoupí z I.A třídy min. 3 rozhodčí. OFS 
       a MěFS mohou navrhnout na listinu rozhodčích I..B třídy nebo pro utkání mládeže kdykoli v průběhu SR. Tito 
       rozhodčí budou zařazeni na listinu rozhodčích po schválení KR MS KFS a po splnění podmínek uvedených 
        v čl. 2 odst. 1 
       Minimální v ěková hranice rozhodčích pro řízení utkání dospělých je 18 let. 
       Jednotliví rozhodčí budou zařazeni na listiny rozhodčích a do příslušné soutěže MS KFS po splnění všech  
       podmínek, uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, a to na základě rozhodnutí KR.    
b) KR MS KFS je oprávněna na základě hodnocení po podzimní části soutěže provést změny a přesunout rozhodčí mezi 
KP, I.A třídou a I.B třídou. 
c) V průběhu soutěžního ročníku může KR MS KFS v případě dlouhodobých omluv, vzdání se činnosti, vyřazení z listin 
rozhodčích, přeřazení z listin FAČR pro Moravu či mimořádných postupů a sestupů oznámit VV MS KFS doplnění 
příslušných listin rozhodčích, a to vždy po ukončení podzimní či jarní části SR. 
d) Přeruší-li rozhodčí činnost ze závažných zdravotních důvodů (potvrzených odborným lékařem), může být zařazen na 
listinu rozhodčích pro další soutěžní ročník s tím, že k zápasům bude delegován až po splnění podmínek uvedených v 
odstavci 1. Rozhodčí, který ze zdravotních důvodů nesplní podmínky pro zařazení na listinu rozhodčích nejpozději do 
skončení soutěžního ročníku, bude z listiny rozhodčích vyřazen. 
e) Rozhodčí, který je omluven z jiných než zdravotních důvodů z řízení zápasů v období delším jak 6 měsíců bude 
předán k dispozici příslušnému Okresnímu nebo Městskému fotbalovému svazu. Rozhodčí, který je omluven z jiných 
než zdravotních důvodů z řízení utkání v období do 6 měsíců je povinen splnit teoretické a fyzické prověrky. Bez 
absolvování prověrek nemůže být rozhodčí zařazen na listinu, případně delegován na utkání. 
f) Při sestupu rozhodčího ze soutěží 1. nebo 2. ligy a ŘK pro Moravu do soutěží řízených MS KFS o jeho zařazení nebo 
nezařazení na listiny rozhodčích MS KFS rozhodne KR MS KFS. 
 

Článek 3. 
Hodnocení rozhodčích 

1. Komplexní hodnocení rozhodčích se skládá z těchto kritérií: 
a) hodnocení výkonu ve funkci HR a AR delegáty utkání, členy komise rozhodčích a mentorů, 
b) výsledky teoretických a fyzických prověrek, 
c) dodržování fotbalových norem, směrnic a řádů, opatření KR, DK, 
d) dodržování morálně volních zásad. 
2. Hodnocení ve funkci HR: 
a) Hodnotí se výkony ve všech utkáních, na které byl řádně nominován delegát. Základním podkladem je Zpráva 
delegáta o průběhu utkání, pokud není tento doklad k dispozici, je rozhodující hodnocení uvedené delegátem v zápisu o 
utkání. Pokud delegát ve své Zprávě neuvede hrubé nebo závažné chyby, kterých se rozhodčí dopustil a toto bude 
zjištěno na základě zprávy kontrolního (dohlížecího) orgánu, zprávy člena VV MS KFS, člena KR, nebo na základě 
protestu oddílu, pokud tento bude splňovat všechny náležitosti dle příslušného článku Rozpisu soutěží MS KFS  a 
prokáže se jejich opodstatněnost, předloží KR Zprávu delegáta úseku delegátů KR k opravě hodnocení a dalšímu 
projednání. Do hodnocení bude rozhodčímu započítáno opravené hodnocení. 
b) Rozhodčímu může být uděleno hodnocení výkonu za utkání na základě videozáznamu nebo zprávy člena KR. 

Článek 4. 
Opatření KR MS KFS v případě slabého výkonu rozhodčího 

1. Rozhodčímu, který bude hodnocen známkou 7,4 a nižší, bude pozastavena automaticky delegace na utkání mužů.   
KR MS KFS následně   pozastaví delegace dále  minimálně na jedno soutěžní kolo u utkání mužů, a to s přihlédnutím k 
závažnosti chyb. Výše uvedené platí rovněž pro hodnocení AR. V případě opakovaného hodnocení známkou 7,4 a nižší, 
může KR MS KFS tohoto rozhodčího rozhodnout o přeřazení či vyřazení z listin rozhodčích MS KFS. V případě 
hodnocení známkou 7,4 a nižší je rozhodčí povinen tuto skutečnost oznámit předsedovi KR MS KFS do 24 hodin po 
ukončení utkání. 

2. Rozhodčí, který nesouhlasí s hodnocením delegáta, je povinen: 
- delegátovi po hodnocení ústně sdělit, že s jeho hodnocením nesouhlasí a do Zápisu o utkání uvést, že nesouhlasí s 
hodnocením delegáta (bez uvádění podrobností), které nechá podepsat oběma AR a delegátovi svazu. Pokud nesouhlasí 
s hodnocením AR, postupuje AR stejně. Nesouhlas AR v Zápisu o utkání podepíše HR a AR a delegát svazu. Při 
nesplnění těchto náležitostí, nebude nesouhlas KR projednávat.  
- do tří dnů po konání utkání zaslat KR MS KFS podrobný popis námitek proti hodnocení. 
V případě prokázání oprávněnosti nesouhlasu v KR bude KR MS KFS postupovat v souladu s čl. 3 odst. 2 
a rozhodne o opravě hodnocení rozhodčího delegátem svazu. 
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Článek 5. 
Hodnocení teoretických prověrek 

 
1. Teoretické prověrky budou prováděny písemnou či ústní formou. Rozhodčí musí správně odpovědět, a to v I.B 
třídě 70%, v I.A třídě 75% a v KP 80% z otázek v jednotlivých testech. Při nesplnění příslušného počtu správných 
odpovědí, má rozhodčí právo na jednu opravu. V případě opakovaného nesplnění bude rozhodčí přeřazen do nižší 
soutěže, pro kterou splnil teoretické prověrky , nebo bude z listin rozhodčích vyřazen. 
2. Splněním teoretických prověrek bude rozhodčímu v tabulce hodnocení prověrek zaznamenáno „S“ (splnil a za 
lomítkem počet chyb – př. S/4) a po opravných zkouškách zaznamenáno „O“ (oprava a za lomítkem počet chyb – 
př. O/7). 

Článek 6. 
Hodnocení fyzických prověrek 

 
1. Rozhodčí KP MS KFS jsou povinni při fyzických prověrkách splnit tyto limity: 
- 10 kol na 400m dráze. V každém z nich absolvuje 2 x rychlostní test v délce 150m za daný časový limit. Mezi 
jednotlivými 150 m úseky se také v časovém limitu musí přesunout. 
−  150m běh – 30 sekund 50m chůze - 40 sekund 
 
Rozhodčí I.A t ř. jsou povinni při fyz. prověrkách splnit tyto limity: 
- 10 kol na 400m dráze. V každém z nich absolvuje 2 x rychlostní test v délce 150m za daný časový limit. Mezi 
jednotlivými 150 m úseky se také v časovém limitu musí přesunout. 
−  150m běh – 33 sekund 50m chůze - 40 sekund 
−  
Rozhodčí I.B tř. jsou povinni při fyz. prověrkách splnit tyto limity: 
- 10 kol na 400m dráze. V každém z nich absolvuje 2 x rychlostní test v délce 150m za daný časový limit. Mezi 
jednotlivými 150 m úseky se také v časovém limitu musí přesunout. 
−  150m běh – 35 sekund 50m chůze - 40 sekund 
 
Rozhodčí starší 40 let (dosažený věk v den prověrek) mohou absolvovat fyzické prověrky alternativně v tomto 
složení (dle vlastního rozhodnutí): 
I.A t řída - Cooperův test 2 500 m 
I.B třída - Cooperův test 2 200 m 
 
Rozhodčí I.B třídy věku nad 50 let a rozhodčí mládeže jsou povinni splnit tento limit: 
−  Cooperův test limit 2 000 m 

2. Rozhodčí, který nesplní kterýkoli z limitů fyzických prověrek, vykoná fyzické prověrky v náhradním termínu 
v plném rozsahu. Do splnění nebude delegován na žádná utkání řízená KR MS KFS. V případě nesplnění v náhradním 
termínu, bude rozhodčí navržen na vyřazení z listin rozhodčích. Pokud splní limit pro zařazení do nižší třídy, může být 
do této přeřazen (ne vyřazen z listiny rozhodčích). 
3. Rozhodčí, který se nezúčastní fyzických prověrek, musí nejpozději do 3 dnů po termínu konání fyzických prověrek 
předložit KR kopii dokladu o pracovní neschopnosti nebo potvrzení lékaře o zdravotní nezpůsobilosti vykonat fyzické 
prověrky. Rozhodčí, který se fyzických prověrek nezúčastní bez omluvy, nemá nárok na náhradní termín fyzických 
prověrek (pokud KR MS KFS nerozhodne jinak). 
4. Rozhodčí, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů omluveni z řízení zápasů (krátkodobě i dlouhodobě), musí absolvovat 
fyzické prověrky před opětovným zahájením činnosti v termínu řádných fyzických prověrek (popř. v termínu 
opravných fyzických prověrek). Bez vykonání fyzických prověrek není možno opětovně zahájit činnost rozhodčího. 
5. Splnění limitu fyzických prověrek bude rozhodčímu v tabulce jeho hodnocení zaznamenáno „S“ splnil a po 
opravných zkouškách zaznamenáno „O“. 

Článek 7. 
Dodržování fotbalových norem 

 
1. Základním předpokladem pro řádné plnění funkce rozhodčího fotbalu je odpovědné plnění a dodržování všech 
fotbalových norem a pokynů VV MS KFS, KR MS KFS a rovněž příslušného OFS. Každé porušení těchto 
povinností bude zahrnuto do komplexního hodnocení rozhodčího. Porušení povinností rozhodčího je rovněž 
postihováno dle čl. 11, tj. Zásad pro postihování nedostatků v činnosti rozhodčích a v souladu s Přílohou Statutu KR, 
která se týká zásad pro postihování v činnosti rozhodčích MS KFS. 
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Článek 8. 
Komplexní hodnocení rozhodčích pro stanovení postupů a sestupů 

1. Kritéria pro hodnocení rozhodčích v KR MS KFS: 
- z hodnocení delegátů svazu za výkony ve funkci HR a AR, 
- splnění teoretického přezkoušení, 
- splnění fyzických prověrek, 
- řádné plnění delegací, 
- omluvy z utkání, 
- disciplinární provinění, 
- vetace oddílů, 
- úroveň vyplňování zápisů o utkání, 
- společenská úroveň rozhodčího, 
- aktivní spolupráce v rámci KR příslušného OFS (MěFS), 
- hodnocení výkonu od člena KR a mentora viz čl. 3 odst. 1, 
- hodnocení výkonu v utkání na základě videozáznamu. 

2. Na základě všech kritérií, uvedených  bodě 1., vypracuje KR návrh nominačních listin rozhodčích KP, I.A tř. a I.B tř. 
pro příslušné soutěžní období, které KR předloží VV MS KFS. 

Článek 9. 
Omluvy 

Článek 9/1 
Připravenost k převzetí obsazení 

1. Rozhodčí, který není obsazen na příslušný termín úředními zprávami KR MS KFS zveřejněnými na oficiálním 
portálu www.mskfs.cz, musí být připraven převzít dodatečné obsazení na utkání. Této připravenosti se může zbavit 
jedině písemným odmítnutím převzetí možného obsazení řádně a průkazně předloženým na MS KFS minimálně 4 dny 
před příslušným termínem (do úterý do 18:00 hodin před příslušným soutěžním kolem). 
Takovéto odmítnutí převzetí obsazení může podat rozhodčí maximálně 4x v každé polovině soutěžního ročníku.     

Článek 9/2 
Dodatečné obsazení a změna obsazení 

1. Rozhodčí je povinen potvrdit telefonicky členovi KR MS KFS, který je komisí pověřen obsazováním rozhodčích 
a  sekretáři svazu převzetí dodatečného obsazení nebo změny obsazení, které obdržel krátkou textovou zprávou (SMS) 
nebo prostřednictvím hlasové schránky či telefonního záznamníku, neprodleně po obdržení. Toto potvrzení je možno 
učinit i osobně. Vždy platí poslední obsazení. 

Článek 9/3 
Obsah omluvy 

1. Každá omluva musí obsahovat minimálně následující údaje: 
- datum, 
- kdo se omlouvá, 
- číslo utkání, 
- termín utkání (datum a hodinu), 
- domácí oddíl nebo místo utkání, pokud domácí oddíl nehraje na hřišti se stejným názvem. 
2. Písemná omluva doručená poštou , musí obsahovat vlastnoruční podpis. Omluva zaslána elektronicky,  musí být 
zaslána z mailové adresy, uvedené v aktuálním adresáři rozhodčích, který je veden sekretářem MS KFS.   

Článek 9/4 
Provedení omluvy 

1. Rozhodčí musí provést omluvu výhradně tak, že ji podá písemně (e-mail, doporučený dopis, osobní předání) 
sekretáři svazu nebo členovi KR pověřenému obsazováním rozhodčích. 
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 obsazovací 
úsek nebo předsedu KR.  I v takovém případě je vyžadováno následné doložení písemné omluvy řádným a průkazným 
způsobem. 
3. Za řádně provedenou omluvu je považována pouze taková, která je předložena písemně nebo prostřednictvím emailu, 
vyjma omluvy z důvodu obsazení na utkání ŘK ČMFS pro Moravu. Omluva provedená krátkou textovou zprávou 
(SMS) nebo telefonická omluva (pouze ve výjimečných a odůvodněných případech) musí být neprodleně následně 
doložena i písemně řádným a průkazným podáním na MS KFS. Při osobním předání na MS KFS se v případě 
přítomnosti sekretáře MS KFS předává omluva pouze jemu. 
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4. Za řádně podanou na MS KFS se považuje taková omluva, která obsahuje všechny náležitosti (viz čl. 3). 
5. Za průkazně podanou na MS KFS se považuje taková omluva, u které rozhodčí na vyzvání doloží, že ji na MS 
KFS doručil (např. proti podpisu sekretáře), resp. že ji předal organizaci zabývající se doručováním zásilek (např. 
podacím lístkem České pošty). Důkazní břemeno je na straně rozhodčího. 
6. Za datum a hodinu přijetí omluvy se vždy považuje ten den a hodina, kdy byla omluva doručena na MS KFS, 
nikoliv den a hodina předání k poštovní či jiné přepravě (e-mail). 
7. Pokud se rozhodčí nedostaví k utkání a nedoloží splnění výše uvedených ustanovení o provedení omluvy (zejména 
písemné podání na MS KFS) bude toto považováno jako nedostavení se rozhodčího k utkání se všemi z toho 
vyplývajícími důsledky. 

Článek 9/5 
Finanční postih s návrhem na projednání DK 

1. Finanční postih se uplatní: 
a)  za každou omluvu, která je podána: 
- do úterý do 18:00 hodin minimálně 10 dnů předem 0,- Kč, 
- do úterý do 18:00 hodin minimálně 4 dny před konáním utkání 100,- Kč,  
- do pátku do 18:00 hodin minimálně 1 den před konáním utkání 300,- Kč, druhý a každý další případ 500,- Kč  
b) při odmítnutí dodatečného obsazení nebo změny obsazeni 100,- Kč. 

2. Finanční postih se neuplatní: 
- za podanou omluvu, odmítnutí dodatečného obsazení a za odmítnutí změny obsazení, pokud tak rozhodčí učiní 

pro zranění nebo nemoc (musí být doloženo zprávou od lékaře). U OSVČ musí být doloženo potvrzením o 
lékařském vyšetření. Dalšími závažnými důvody jsou např. jednání s orgánem státní správy a samosprávy, 
Policií ČR, Městskou policií, z důvodu mimořádné události, obsazení na utkání ŘK ČMFS pro Moravu, apod.), 
který musí být písemně doložen (vyjma obsazení na utkání - viz článek 9/4 a nesmí být zaviněn samotným 
rozhodčím, 

-  při jedné omluvě nebo jednom odmítnutí dodatečného obsazení nebo jednom odmítnutí změny obsazení v 
každé polovině soutěžního ročníku z důvodu výkonu zaměstnání potvrzeném zaměstnavatelem (u osob 
samostatně výdělečně činných při řádném doložení situace). U příslušníků či zaměstnanců složek 
integrovaného záchranného systému (např. Policie ČR, městská policie, ZZS, HZS, apod.) KR MS KFS 
rozhodne individuálně, 

- při omluvě maximálně ve dvou případech za polovinu soutěžního ročníku z rodinných důvodů, 
- při omluvách a odmítnutí dodatečného obsazení nebo změny obsazení na utkání hrané v pracovní den. 

3.    Veškeré návrhy na zaplacení finančního postihu budou řešeny přes DK MS KFS, kde bude muset být rovněž 
       zaplacen manipulační poplatek za projednání DK MS KFS. 

Článek 9/6 
Vysvětlení pojmů a termínů 

1. Za jednu omluvu se považuje omluva na všechna utkání hraná v jeden den. 
2. Pro utkání hraná v týdnu platí termíny uvedené v článku 9/5 obdobně. 
3. Pojmem rozhodčí v tomto metodickém pokynu jsou myšleni jak rozhodčí muži, tak i rozhodčí ženy, přestože je 
v návaznosti použit mužský rod. 

Článek 10. 
Společná ustanovení 

1. KR MS KFS při delegování rozhodčích k řízení zápasů nezajišťuje zásadu, že rozhodčí musí řídit stejný počet 
utkání. Počet delegací na utkání je plně v pravomoci KR MS KFS. 
2. Rozhodčí nesmí cestovat na utkání a z utkání společně s delegáty svazu. 
3. Rozhodčí je povinen veškeré zvýšené cestovné zdůvodnit v Zápise o utkání. 
4. Rozhodčí jsou povinni dostavit se na utkání včas a ve společenském oblečení. 
5. Rozhodčí se nesmí dostavit k utkání pod vlivem alkoholu či návykové látky. Rozhodčí, kteří mají licenci MS KFS, 
jsou povinni se na požádání členů VV, DK a KR MS KFS podrobit orientační dechové zkoušce či testům na alkohol a 
návykové látky. Rozhodčím se dále zakazuje kouření v kabině rozhodčích. 
6. Rozhodčí, vůči kterému je zahájeno disciplinární řízení na jakékoliv úrovni, je povinen toto neprodleně oznámit 
předsedovi KR MS KFS. 

Článek 11. 
Zásady pro postihování nedostatků v činnosti rozhodčích - MS KFS 

1. V případě nedostatků v zápisech o utkáních bude rozhodčí předán DK MS KFS s příslušným návrhem na uložení 
finančního postihu dle Přílohy Statutu KR MS KFS, týkající se zásad pro postihování nedostatků v činnosti rozhodčích, 
ktera byla schválena  VV MSKFS v srpnu 2013. 
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Část III. 

Delegáti svazu 

Článek 1 
Úvod 

1. Za oblast delegátů svazu jsou v KR MS KFS zodpovědní minimálně 2 členové. 
2. V oblasti delegátů svazu (dále jen „DS“) KR MS KFS zejména: 
a) připravuje a schvaluje  nominačních listiny DS pro příslušný soutěžní ročník, resp.pro příslušnou část soutěžního 
ročníku 
b) provádí obsazování utkání, 
c) kontroluje činnost DS při utkání, vyhodnocuje jejich zprávy a provádí změny hodnocení rozhodčích. Je 
oprávněna nedostatky v činnosti jednotlivých DS postihovat podle jejich závažnosti a charakteru: 
- pozastavením nebo omezením delegací, 
- finančním postihem s návrhem na projednání DK MS KFS,    
- navržením DS na vyřazení z listiny delegátů v průběhu soutěžního ročníku, 
d) vyhodnocuje činnost DS v polovině a při skončení soutěžního ročníku a předkládá zprávy VV MS KFS 
s návrhem na postupy delegátů a jejich případné vyřazení. K tomu je vyžíváno potřebných technických prostředků. 
e) zpracovává metodiku výkonu funkce DS a používá k tomu školení, metodických listů a dalších vzdělávacích 
prostředků, elektronickou poštu nevyjímaje, 
f) pravidelně spolupracuje s odbornými komisemi MS KFS. 
3. V rámci pravidelného zasedání KR vyhodnocuje zprávy a poznatky ze zápasů, provádí instrukce k obsazování 
zápasů včetně operativních změn, zpracovává došlé písemné materiály a připravuje podklady pro další jednání. 
 

Článek 2 
Zásady pro činnost delegáta svazu 

1. DS zastupuje na utkání řídící orgán a kontroluje dodržování všech fotbalových norem. 
a) Ve funkci zastupitelské: 
- je DS nejvyšším funkcionářem MS KFS na utkání, rozhodujícím pro uskutečnění opatření na zabezpečení 
utkání, 
- plní zvláštní úkoly z pověření VV MS KFS a současně plní úkoly poradenské a preventivní z hlediska 
dodržování fotbalových norem. 
b) Ve funkci kontrolní: 
- dohlíží na dodržování všech platných norem (PF, SŘF, RS atd.), 
- dohlíží na regulérnost a celkový průběh utkání, 
- hodnotí výkon rozhodčích. 
2. Úkoly DS vycházejí z ustanovení Soutěžního řádu fotbalu a ostatních fotbalových norem. 
3. DS podává zprávu o utkání prostřednictvím doporučené pošty nebo autorizovaným emailem z aktuálního adresáře, 
který je k dispozici na sekretariátu MS KFS  nejpozději druhý pracovní den po dni utkání. U utkání hraných v 
pracovním týdnu, je DS povinen zaslat zprávu o utkání do následujícího dne. V případě podnětu pro DK zaslat zprávu 
ke dni a hodině zasedání DK. 
4. Nesplněná delegace nebo případné omluvy z delegací je nutno doložit písemně, nejpozději první pracovní den po 
utkání, a to stejným způsobem uvedeným v předchozím odstavci. 
5. V případě hodnocení rozhodčího delegátem známkou 7,4 a nižší je delegát povinen tuto skutečnost oznámit 
předsedovi KR MS KFS do 24 hodin po ukončení utkání. 
 

Článek 3 
Základní kritéria pro výb ěr DS a jejich obsazování na utkání 

1. Základní požadavky pro funkci DS: 
- platné členství ve FAČR. Kontrola členství bude kontrolována na pravidelném jarním semináři.  
- všeobecná fotbalová akceptovatelnost, 
- odborné znalosti, 
- organizační schopnosti, 
- osobnost (schopnost odborného ústního vyjadřování se včetně písemného projevu), 
- věk minimálně 32 let, 
2. Specifické podmínky pro funkci DS: 
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- použitelnost DS z hlediska územního rozložení oddílů podle bydliště, 
- schopnost plnit pověření řídícího svazu, 
- úspěšné splnění teoretických zkoušek (hodnotící kritéria stanovuje KR MS KFS), členové VV a KR, kteří úspěšně 
absolvovali prověrky delegátů ve svých soutěžích, nemusí provádět teoretické přezkoušení, 
- úhrada nákladů spojených s činností DS při zdokonalování jeho odborných znalostí formou seminářů, školení apod. 
organizovaných KR MS KFS. 
3. Vylučující podmínky pro činnost DS: 
- závažné porušení společenských, morálních nebo právních forem, 
- závažné porušení platných fotbalových norem a zásad činnosti DS, 
- DS nemůže být člen disciplinární komise MS KFS a Odvolací a revizní komise MS KFS, 
4. Výběr a počet DS: 
- nominační listina platí vždy pouze pro daný soutěžní ročník (dále jen „SR“), respektive příslušnou část SR 
- DS z uplynulého soutěžního ročníku nemají nárok na automatické zařazení na listinu DS pro nové soutěžní období 
- nominační listina DS se tvoří z návrhu KR MS KFS, která vychází z: 
- návrhu jednotlivých okresů, 
- návrhu VV MS KFS, 
- návrhu KR MS KFS s přihlédnutím k hodnocení DS, 
- na nominační listinu DS MS KFS může být zařazen rozhodčí, který řídil soutěže MS KFS ve funkci HR či AR 
nejdříve po skončení soutěžního ročníku, kdy aktivně působil ve funkci rozhodčího počet delegátů a listinu DS MS KFS 
oznamuje KR MS KFS VV MS KFS. 
5. Kritéria pro obsazení DS na utkání: 
- obsazování na jednotlivá utkání soutěží MS KFS provádí KR, DS nejsou rozděleni dle soutěží, ale mohou být použiti 
dle potřeby KR MS KFS, 
- na utkání soutěží MS KFS nebudou obsazování DS z vyšších soutěží, 
- při delegaci se přihlíží k významu utkání a osobě delegáta, 
- DS nemají zaručen stejný počet utkání, 
- na utkání mužstva příslušné soutěže může být DS delegován za sezónu maximálně 2x na domácí utkání (1x podzim, 
1x jaro), ve výjimečných případech nemusí být dodrženo, 
- hodnotit rozhodčího může DS pouze 2x za sezónu (1x podzim, 1x jaro), ve výjimečných případech nemusí být 
dodrženo, 
- DS mohou být delegováni na utkání s přihlédnutím k ekonomické stránce hospodaření MS KFS, 
- na domácí utkání klubu budou delegováni DS maximálně na 4 utkání za část SR, nerozhodne-li STK nebo DK MS 
KFS jinak, 
- v opodstatněných případech může být DS delegován i na mládežnická utkání. 
 

Článek 4 
Vyhodnocení činnosti delegátů svazu 

1. Komplexní hodnocení delegátů svazu se skládá z těchto kritérií: 
a) bezchybnost hodnocení výkonu rozhodčího, 
b) úplnost vyplňování zpráv delegáta, 
c) dodržování fotbalových norem, směrnic a řádů, opatření KR MS KFS a DK MS KFS, 
d) výsledky teoretických prověrek, 
e) použitelnost delegáta (omluvy, vetace oddílů), 
f) osobnost delegáta včetně dodržování morálně volných vlastností. 
ad a) Bezchybnost hodnocení výkonu rozhodčího spočívá v objektivním posouzení a správném popsání ve zprávě. 
- v případě špatného popisu či zjištění neobjektivního posouzení na základě videozáznamu či písemné zprávy člena 
VV MS KFS či předsedy KR MS KFS bude vyvozeno vůči delegátu opatření.  
ad b) Za nedostatky ve zprávě DS (chybějící údaje či nesprávně vyplněné části zprávy)  
bude udělen finanční postih v souladu s Přílohou ke Statu KR, týkající se Zásad pro postihování nedostatků v činnosti 
delegátů MS KFS.    
ad c) Základním předpokladem pro řádné plnění funkce DS je odpovědné plnění a dodržování všech fotbalových 
norem a pokynů VV MS KFS a KR MS KFS. Každé porušení těchto povinností bude řešeno opatřením KR MS KFS, 
event. DK MS KFS.  
ad d) Teoretické prověrky budou prováděny písemnou formou min. 1x ročně.  
ad e) V případě častých omluv je použitelnost DS omezena a při rovnosti ostatních kritérií mezi delegáty bude tato 
okolnost znevýhodněna v celkovém pořadí. 
ad f) Hodnocení delegáta na zápasech jako osobnosti sestává z jeho vystupování a chování v rámci společenské etiky. V 
případech negativních projevů (povýšenecké chování, ustrašené jednání, vyžadování nepřiměřených náležitostí, apod.) 
budou tyto okolnosti znevýhodněny v celkovém pořadí při rovnosti ostatních kritérií mezi delegáty. 
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Článek 5 
Ostatní ustanovení 

1. DS nesmí na utkání cestovat osobním dopravním prostředkem společně s rozhodčím nebo asistentem rozhodčího. 
2. DS je povinen se na utkání dostavit ve vhodném společenském ustrojení. DS se nesmí na utkání dostavit pod vlivem 
alkoholu či návykové látky a v průběhu utkání až do ukončení svých administrativních povinností nesmí požívat 
alkoholické nápoje či návykové látky. 
3. DS je povinen učinit vše, aby nedošlo k mimořádným událostem, zejména aktivně působit na pořadatele utkání. 
4. DS je povinen cestovat na utkání nejkratší cestou, v případě, že hrozí vážná nedochvilnost, je povinen o tom 
neprodleně telefonicky informovat předsedu KR MS KFS. Stejně tak je povinen informovat, nemůže-li se 
z neočekávaných důvodů na utkání dostavit vůbec. Dostaví-li se k utkání až po zahájení 2. poločasu, funkce DS se již 
neujme. 
5. Za porušení těchto ustanovení bude DS potrestán při nejbližším zasedání KR MS KFS, případně předán k projednání 
DK MS KFS.  
 

Část IV. 
Článek 1. 

Závěrečná ustanovení 

1. Za činnost KR MS KFS a obsazování jednotlivých utkání odpovídá předseda KR MS KFS. 
2. KR MS KFS se schází dle potřeb její působnosti, avšak v průběhu soutěží vždy nejméně 1x za měsíc. 
3. Pokud není v tomto Statutu KR MS KFS uvedeno jinak, postupuje KR MS KFS dle Licenčního řádu pro rozhodčí 
fotbalu. 
4. Schválením tohoto Statutu KR MS KFS zaniká dříve schválený Statut z května 2012. 
 
Projednáno v KR MS KFS dne 30. 7. 2013 
Schváleno ve VV MS KFS dne   1. 8. 2013 
 
 
Předkládá: Miroslav Ozaniak, předseda KR MS KFS.                                                                                                                         
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Příloha Statutu KR MS KFS 
 
Na základě článku 11. „Statutu Komise rozhodčích Moravskoslezského krajského fotbalového 
svazu“ (dále jen statut) jsou jednotně stanoveny tyto peněžité pokuty rozhodčím za přestupky, 
chyby, nedostatky, porušení a pochybení, kterých se dopustí při výkonu své funkce. 
 

Přestupky, chyby, nedostatky, porušení a pochybení jsou rozděleny do tří skupin: 

Administrativní a ostatní nedostatky v „Zápisech o utkání“ (dále jen „Zápis“) 

Opatření komise rozhodčích 

Disciplinární opatření 

 
1. Administrativní a ostatní nedostatky v zápisech 

Jedná se o nedostatky, které jsou uvedené v „Zápisech“ odborných komisí MS KFS a související 
s jeho předáním, vyplněním nebo vyúčtováním. Zjištěné nedostatky jsou rozděleny do níže 
uvedených skupin: 
 

a) Drobné a středně závažné chyby   

b) Závažné chyby 

c) Hrubé chyby 

d) Nedostatky při vyúčtování stravného a cestovného 

e) Omluvy z delegací na utkání 

f) Nedodržení stanovené doby příjezdu k utkání 

g) Pochybení rozhodčího neuvedená v předchozích bodech 

h) Porušení morálně - volních vlastností 

 

ad a)  DROBNÉ A STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ CHYBY  

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v  DK ve výši 100,- až 200,- Kč (v závislosti od počtu 
zjištěných nedostatků): 

- uvedení nesprávného druhu utkání, soutěže nebo kategorie 
- neuvedení čísla utkání, kola, nebo uvedení nesprávných čísel 
- neuvedení ročníku, termínu utkání a doby zahájení utkání 
- drobné nedostatky v názvu oddílů 
- neuvedení názvu stadionu 
- použití starých tiskopisů „Zápisu“ 
- neoznačení kapitána nebo zástupce kapitána 
- neuvedení počtu diváků 
- neuvedení doby hry, nezdůvodnění nastavení doby hry nebo opožděného začátku utkání 
- neuvedení nedostatků ve vybavení hřiště, příslušenství hrací plochy (dále jen HP) nebo šaten, 
- neuvedení druhu povrchu HP 
- drobné nedostatky ve jménech rozhodčího, AR nebo DS 
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- neuvedení údajů o funkcionářích družstev a pořadatelské službě (počet pořadatelů)   
- uvedení nesprávného ID vyloučeného hráče 
- neuvedení střídání nebo neuvedení minuty střídání 
- neuvedení střelce branek 
- nenahlášení nízké známky (7,4 a nižší) udělené DS rozhodčímu předsedovi KR MSK 
 
ad b)  ZÁVAŽNÉ  CHYBY  

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v  DK ve výši 200,- až 500,- Kč (v závislosti od počtu 
zjištěných nedostatků): 

- neuvedení názvu oddílu 
- neuvedení funkcionářů družstev, jejich ID nebo chybějící podpisy   
- ostatní neúplné vyplnění „Zápisu“ např. neúplná jména nebo podpisy hlavního pořadatele, 

pokladníka 
- chybně uvedené ID hráče 
- neuvedení výsledku utkání, poločasu nebo jejich chybné uvedení 
- neuvedení (nesprávné uvedení) časového údaje napomínaných nebo vyloučených hráčů 
- neuvedení nahlášených zranění hráčů 
- neuvedení nedostatků v plnění povinností pořadatelské služby 
- nedostatečné popsání důvodů nekonání nebo předčasného ukončení utkání 
- neuvedení jmen, identifikačního čísla člena FAČR (dále jen ID) rozhodčího, asistentů 

rozhodčího (dále jen AR), delegáta svazu (dále jen DS) nebo oddílových pomezních rozhodčích 
- neuvedení vítěze utkání 
- nepodepsání „Zápisu“ kapitánem (vedoucím družstva v utkáních mládeže) před i po utkání 
- nepodepsání popisu zraněného hráče kapitánem (vedoucím) družstva 
- chybějící podpisy popisu nesportovních projevů funkcionářů družstva, jednotlivce nebo družstva 

v průběhu utkání nebo po skončení utkání až do doby podpisu „Zápisu“ kapitánem (vedoucím 
družstva v utkáních mládeže) nebo hlavním pořadatelem na zadní straně „Zápisu“   

- nevyjádření se k vyloučení hráče, námitkám kapitána, zranění hráčů  
- chybný popis přestupků napomínaných, vyloučených hráčů a vykázaných funkcionářů družstva 
- neuvedení nesportovního chování diváků např. hromadné nesportovní skandování, použití 

dělobuchů, světlic, házení předmětů na HP, napadení hráčů, rozhodčích, nevhodné chování 
diváků s vlivem na průběh utkání  

- neuvedení (nepřesné uvedení) provedených opatření nebo neuvedení přerušení utkání z důvodů 
uvedených v předchozím odstavci 

- nepodepsání popisu vyloučeného hráče, náhradníka, vystřídaného hráče, vykázaného 
funkcionáře z lavičky pro příslušníky družstev nebo námitek kapitánem družstva (vedoucím 
družstva v utkáních mládeže) na přední straně „Zápisu“ 

- nepodepsání zápisu o utkání rozhodčím. 
 
ad c)   HRUBÉ CHYBY 

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v DK ve výši 100 % paušálu za příslušné utkání:  

- nedostavení se k utkání bez omluvy (včetně následné omluvy) 
- zaslání (odevzdání) „Zápisu“, který je nečitelný nebo poškozený 
- neuvedení registrační značky osobního automobilu při zaúčtování jízdného na utkání 
- uvedení nesprávné výše paušální odměny, která byla oddílem vyplacená 
- pozdní dodání zápisu – viz „Rozpis soutěží“ pro příslušnou sezónu 
- nesprávný postup rozhodčího při předání registračních průkazů 
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- nesprávný postup rozhodčího při kontrole totožnosti nebo kontrole osobních údajů popř. 
neuvedení výsledku kontroly totožnosti 

- neuvedení registrační značky osobního vozidla při účtování jízdného. 

ad d) NEDOSTATKY  PŘI  VYÚČTOVÁNÍ  STRAVNÉHO NEBO CESTOVNÉHO  

Návrh na udělení finanční postihu s projednáním v DK ve výši: 

- nezdůvodnění vyplaceného stravného v „Zápise“           pokuta 200,- Kč,  

pozn.: odpovídá R, který účtuje stravné. 

- neoprávněné uplatnění stravného            vrácení stravného + pokuta 200,- Kč 

- nesprávné nebo neúplné vyúčtování jízdného vrácení rozdílu  +  pokuta 200,- Kč 

pozn.: neuvedení objízdné trasy při účtování vyšší hodnoty jízdného než je uvedeno v aktuálním 
„kilometrovníku, neuvedení zajížďky pro spolu delegovaného rozhodčího po trase dojezdu na 
utkání 

- neoprávněné vyúčtování jízdného    vrácení vyúčtovaného jízdného  
        + pokuta 700 až 2.000 Kč 

pozn. uvedení registrační značky osobního vozidla včetně vyúčtování kilometrovného domácímu 
oddílu a přitom se rozhodčí na utkání dopravil vlakem, autobusem nebo s rozhodčím 
delegovaným na jiné utkání, kde bude účtovat oddílu kilometrovné (kromě společné delegaci)  

 
ad e) OMLUVY Z DELEGACÍ NA UTKÁNÍ  

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v DK ve výši a rozsahu článku 9/5 statutu. 

ad f)  NEDODRŽENÍ STANOVENÉ DOBY PŘÍJEZDU NA UTKÁNÍ (bez řádného 
odůvodnění zpoždění) 

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v DK  až do výše paušálu za příslušné utkání 
rozhodčímu osobního automobilu, uvedeného v „Zápise“. 

 
ad g) POCHYBENÍ ROZHODČÍHO NEUVEDENÁ V PŘEDCHOZÍCH BODECH  

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v DK  až do výše paušálu příslušného utkání. 
 
Pochybení rozhodčího, která nejsou v předchozích bodech uvedena a nejsou předmětem 
jednání DK (např. nevhodné oblečení na utkání *, neprovedení konfrontace nebo identifikace na 
žádost kapitána družstva nebo vedoucího družstva, svévolná změna přidělené asistence na 
delegované utkání, svévolná delegace na utkání, neprovedení nařízené kontroly odborné komise MS 
KFS, neuvedení změny hřiště). 

 

 

       Doporučené vhodné oblečení pro rozhodčího na delegované utkání 

* KP    kalhoty, sako, košile, kravata  

           * I.A třída   kalhoty, košile  (doporučena kravata a v chladnějších dnech i sako) 
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           * I.B třída   kalhoty, košile nebo vhodné tričko s límečkem 

 
ad h)   PORUŠENÍ MORÁLNĚ VOLNÍCH VLASTNOSTÍ  

Návrh na udělení finančního postihu v DK až do výše 5.000,- Kč popř. vyřazení rozhodčího z listiny 
rozhodčích MS KFS . 

Jedná se zejména o situace, kdy rozhodčí poruší základní morální nebo společenská pravidla 
slušného chování, jednání a vystupování např. prokázané ovlivnění výsledku utkání, záměrně 
nesprávně (zavádějící) uváděné údaje v „Zápise“, konzumace alkoholických nápojů v době od 
příchodu na stadion do podpisu „Zápisu“ po ukončení utkání, dostavení se k utkání pod vlivem 
alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, vulgární a nespolečenské chování vůči 
divákům, hráčům, funkcionářům družstev nebo rozhodčím, opakované stížnosti na výkon, 
vystupování nebo chování rozhodčího ze strany klubů.  

 
2.  Opatření komise rozhodčích  

2.1. Návrh na finanční pokutu DK MS KFS 
2.2. Omezení nebo pozastavení delegací na utkání  
2.3. Vyřazení rozhodčího z listiny rozhodčích MS KFS 
 

3. Návrh KR k projednání v DK 

3.1. Udělení důtky 
3.2.  Podmíněné zastavení činnosti 
3.3.  Nepodmíněné zastavení činnosti 
3.4.  Uložení finanční postihu  
 

4. Neplnění platebních povinností vůči MSKFS 

Pozdní úhrady licenčních poplatků nebo udělených pokut bude řešeno podle příslušného článku 
„Soutěžního řádu“ (pro soutěžní ročník 2013 -14 čl. 50/3 odst. 5). 

   
O návrhu na udělení finančního postihu budou rozhodčí seznámení prostřednictvím „Zápisů KR MS 
KFS“. Její udělení bude realizováno prostřednictvím „Zápisu DK MS KFS“ a „Platového výměru“.   
 
Projednáno   KR MS KFS  dne 30. července 2013 
Schváleno    VV MS KFS  dne   1. srpna 2013 
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Příloha Statutu KR MS KFS 

Na základě čl.  „Statutu Komise rozhodčích Moravskoslezského krajského fotbalového svazu“ jsou 
jednotně stanoveny tyto peněžité pokuty delegátům svazu (dále jen DS) za přestupky, chyby, 
nedostatky, porušení a pochybení, kterých se dopustí při výkonu své funkce. 

 

Přestupky, chyby, nedostatky, porušení a pochybení jsou rozděleny do tří skupin:  

f) Administrativní a ostatní nedostatky ve „Zprávách delegáta“ (dále jen „Zpráva“)  

g) Opatření komise rozhodčích  

h) Disciplinární opatření 

 

1. Administrativní a ostatní nedostatky ve Zprávách“  

Jedná se o nedostatky zjištěné ve „Zprávě“. Nedostatky jsou rozděleny do čtyř skupin: 

- Drobné chyby 

- Závažné chyby  

- Hrubé chyby  

- Velmi hrubé chyby 

- Nedostatky při vyúčtování stravného a cestovného 

- Omluvy z delegací na utkání 

- Pochybení delegáta neuvedená v předchozích bodech 

- Porušení morálně - volních vlastností 

ad a) DROBNÉ CHYBY  

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v  DK ve výši 100,- až 200,- Kč (v závislosti od počtu 
zjištěných nedostatků): 

− nevyplnění nebo chybné vyplnění soutěže, čísla utkání, kola 
− neuvedení ID rozhodčího nebo DS  
− neuvedení názvu stadionu 
− drobné nedostatky v názvu oddílů 
− drobné nedostatky ve jménech rozhodčího, AR nebo DS 
− uvedení nesprávného identifikačního čísla člena FAČR (dále jen ID) vyloučeného hráče 
− neuvedení střelce branek 
− nenahlášení nízké známky (7,4 a nižší) rozhodčímu předsedovi KR MSK 
− neuvedení data zpracování zprávy  
− neuvedení doby hry, nezdůvodnění nastavení doby hry nebo opožděného začátku utkání 
− neuvedení nedostatků ve vybavení hřiště, příslušenství hrací plochy (dále jen HP) nebo šaten 
− administrativní nedostatky (nesprávné řazení informací ve zprávě), neuvedení informace v bodě 

1 zprávy o nevyskytnutí se sporné, složité situace, námitkách, zranění apod. 
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ad b) ZÁVAŽNÉ CHYBY  

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v  DK ve výši 200,- až 500,- Kč (v závislosti od počtu 
zjištěných nedostatků): 

- neuvedení názvu oddílu 
- neuvedení jmen, ID rozhodčího, asistentů rozhodčího (dále jen AR), DS nebo oddílových 

pomezních rozhodčích 
- neuvedení výsledku utkání, poločasu nebo jejich chybné uvedení 
- neuvedení popisu zraněného hráče (čas, jméno, oddíl, druh zranění, popis herní situace a další 

podstatné okolnosti 
- neuvedení reakce rozhodčích na hodnocení výkonu rozhodčích DS po utkání  
- neuvedení nebo nedostatečný popis PK (čas, popis herní situace, uvedení mužstva, které PK 

provádělo, nutnost udělení OT, stav, výsledek) a názor DS, nebo neuvedení „PK nebyl nařízen“ 
v bodě 1 zprávy 

- nepřesný nebo nedostatečný popis závažné chyby u rozhodčího nebo AR     
− chybně uvedené ID u provinivší se ho nebo vyloučeného hráče 
− neuvedení výsledku utkání, poločasu nebo jejich chybné uvedení 
− neuvedení (nesprávné uvedení) počtu napomínaných nebo vyloučených hráčů 
− nesprávné uvedení údajů u vyloučených hráčů nebo vykázaných funkcionářů družstva 
− neuvedení nahlášených zranění hráčů 
− nevyjádření se k námitkám kapitána 
− nezdůvodnění pozdního příchodu rozhodčích nebo DS na utkání 
− nepodepsání zprávy. 

ad c) HRUBÉ CHYBY 

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v  DK ve výši minimálně 500,- Kč (v závislosti od 
počtu zjištěných nedostatků): 

b) nesplnění delegace bez uznané omluvy nebo bez omluvy 
c) neuvedení slovní hodnocení rozhodčího a AR  
− neuvedení nedostatků nebo závad v plnění povinností pořadatelské služby 
− nedostatečné popsání důvodů nekonání nebo předčasného ukončení utkání 
− neuvedení nesportovního chování diváků např. hromadné nesportovní skandování, použití 

dělobuchů, světlic, házení předmětů na HP, napadení hráčů, rozhodčích, nevhodné chování 
diváků s vlivem na průběh utkání  

- neuvedení (nepřesné uvedení) provedených opatření nebo neuvedení přerušení utkání z důvodů 
uvedených v předchozím odstavci 

- nepodepsání zápisu  
- podepsání Zápisu rozhodčímu po utkání, i když nebyly vyplněny všechny vyžadované údaje např. 

výsledek utkání, jména a příjmení rozhodčího AR, DS, účtované náležitostmi, střídání, ŽK, ČK, 
námitky, zranění, případné závažné skutečnosti 

- neuvedení výsledku konfrontace 
- neuvedení sporných situací v utkání  
- oprava hodnocení rozhodčího nebo AR o 1 stupeň a více 
- nesoulad v hodnocení rozhodčího nebo AR s „Pokynům hodnocení rozhodčích DS“ 
- neodeslání nebo pozdní dodání zápisu – viz „Rozpis soutěží“ pro příslušnou sezónu 
- nesprávný nebo nepřesný popis vyloučeného hráče (1+2.ŽK, popis herní situace, popis 

přestupku, odchod vyloučeného hráče z HP) 
- neuvedení nebo chybné uvedení dalšího disciplinárního provinění 
- neuvedení námitky kapitána, pokud byla v zápise o utkání zapsána  
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- zamlčení pozdního příchodu rozhodčích nebo DS na utkání. 

ad d) VELMI HRUBÉ CHYBY a PORUŠENÍ MORÁLN Ě VOLNÍCH VLASTNOSTÍ   

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v  DK ve výši 1.000,- Kč až 5.000 Kč popř. vyřazení 
DS z listiny DS MS KFS 

- úmyslné zamlčení prokázaného ovlivnění výsledku utkání 
- úmyslné zamlčení vyloučeného hráče nebo vědomá záměna jména a příjmení 
- úmyslné zamlčení nepřístojností před utkáním, během utkání nebo po utkání 
- úmyslné zamlčení inzultace nebo pokusu o inzultaci 
- nepopsání nebo úmyslně nesprávně popsané přestupky funkcionáře klubu 
- úmyslné zamlčení mimořádných skutečností 
- oprávněná stížnost klubu na činnost nebo chování DS 
- porušení základních morálních nebo společenských pravidel slušného chování např. zjištění 

skutečnosti, že se DS choval nevhodně, nedůstojně, vulgárně nebo fyzicky napadl jinou osobu, 
konzumoval alkoholické nápoje v době od příchodu na stadion do podpisu „Zápisu“ po 
ukončení utkání, byl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, vymáhal 
požitky, na které neměl nárok apod. 

- zatajení nebo zkreslení vznesených námitek kapitány družstev 
- neuvedení důvodu, proč i přes žádost kapitána nebyla zapsána námitka do Zápisu 
- značný rozdíl hodnocení mezi Zprávou a skutečným výkonem rozhodčího na HP 
- jiná závažná disciplinární provinění nebo neuvedení dalších závažných (důležitých) skutečnosti 

(události). 

ad e) NEDOSTATKY  PŘI  VYÚČTOVÁNÍ  STRAVNÉHO NEBO CESTOVNÉHO  

Návrh na udělení finanční postihu s projednáním v DK ve výši: 

3. neoprávněné uplatnění stravného                vrácení stravného + pokuta 200,- Kč 

4. nesprávné nebo neúplné vyúčtování jízdného    vrácení rozdílu  +  pokuta 200,- Kč 

pozn.: neuvedení objízdné trasy při účtování vyšší hodnoty jízdného než je uvedeno v aktuálním 
„kilometrovníku, neuvedení zajížďky pro spolu delegovaného DS po trase dojezdu na utkání 

5. neoprávněné vyúčtování jízdného    vrácení vyúčtovaného jízdného  
        + pokuta 700 až 2.000 Kč 

pozn. uvedení registrační značky osobního vozidla včetně vyúčtování kilometrovného domácímu 
oddílu a přitom se DS na utkání dopravil vlakem, autobusem nebo s DS delegovaným na jiné 
utkání, kde bude účtovat oddílu kilometrovné (kromě společné delegace)  

ad f) OMLUVY Z DELEGACÍ NA UTKÁNÍ – minimáln ě 1 týden    

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v DK ve výši paušálu. 

ad g) POCHYBENÍ DS NEUVEDENÁ V PŘEDCHOZÍCH BODECH  

Návrh na udělení finančního postihu s projednáním v DK  až do výše 1.000,- Kč. 

Pochybení DS, která nejsou v předchozích bodech uvedena a nejsou předmětem 
jednání DK (např. nevhodné oblečení na utkání, dostavení se na utkání s delegovaným rozhodčím, 
nezajištění provedení konfrontace nebo identifikace na žádost kapitána družstva nebo vedoucího 
družstva, svévolná změna přidělené delegace na utkání, nezajištění nařízené kontroly odborné 
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komise MS KFS, neuvedení změny hřiště). 

* Vhodným oblečením na delegované utkání se považuje kalhoty, košile, sako, kravata. 

 
−  Opatření KR 
                
2.1. Předvolání do KR k podání vysvětlení, doplňujících informací 
2.2. Návrh na finanční pokutu DK MS KFS 
2.3. Omezení nebo pozastavení delegací na utkání  
2.4. Vyřazení DS z listiny delegátů MS KFS 

     
−  Disciplinární opatření přijímaná DK  
  

i) Udělení důtky 
j) Podmíněné zastavení činnosti 
k) Nepodmíněné zastavení činnosti 
l) Uložení finanční pokuty 

 
4. Neplnění platebních povinností vůči MSKFS 

Pozdní úhrady licenčních poplatků nebo udělených pokut bude řešeno podle příslušného článku 
„Soutěžního řádu“ (pro soutěžní ročník 2013 -14 čl. 50/3 odst. 5). 

   
O návrhu na udělení finančního postihu budou DS seznámení prostřednictvím „Zápisů KR MS 
KFS“. Její udělení bude realizováno prostřednictvím „Zápisu DK MS KFS“ a „Platového výměru“.   
 
Projednáno   KR MS KFS  dne 30. července 2013 
Schváleno    VV MS KFS  dne   1. srpna 2013 
 


