
 

 

Směrnice „Standardní postupy při rozhodování Komise rozhodčích a 
delegátů (dále jen „KRD“)“ 

1. Vztah KRD a sekretariátu soutěží 

Obecná pravidla 

• KRD nastavuje principy v jednotlivých typech rozhodnutí; 

• KRD nastaví rozdělení případů, o nichž bude rozhodovat sekretariát soutěží, a o kterých musí rozhodnout 
přímo KRD; 

• sekretariát soutěží pak v určených případech dle daných principů postupuje; 

• pokud se objeví případ, u něhož není princip nastaven, je prvotní rozhodnutí opět na KRD, které 
sekretariát soutěží předá veškeré podklady; 

• prvotní rozhodnutí KRD je pak bráno jako precedent a je dle něho postupováno v následujících obdobných 
případech. 

 

2. Jednotlivé úrovně rozhodování KRD 

Stupeň 1 - KRD: 

• nastavuje principy rozhodování; 

• rozhoduje o zařazení rozhodčích na konkrétní listinu; 

• rozhoduje o neobvyklých žádostech; 

• rozhoduje o výši pokuty při závažných proviněních; 

• rozhoduje o omezení nebo zastavení nominace; 

• zadává sekretariátu soutěží principy pro přípravu primární nominace rozhodčích a delegátů; 

• rozhoduje o školitelích a tématech školení a seminářů rozhodčích a delegátů; 

• navrhuje úpravy rozpočtu v oblasti rozhodčích a delegátů. 

Stupeň 2 – sekretariát soutěží: 

• uděluje finanční pokuty za ne zvláště závažná pochybení rozhodčích a delegátů; 

• ve spolupráci s regionálními složkami zodpovídá za sankcionování prohřešků vůči povinnosti oddílu mít 
vyškolené rozhodčí; 

• připravuje primární nominace rozhodčích a delegátů dle principů stanovených KRD; 

• rozhoduje o dodatečných změnách ve schválené nominaci v případě omluv rozhodčích či delegátů; 

• zajišťuje po organizační stránce školení a semináře rozhodčích a delegátů; 

• připravuje podklady pro rozpočet v oblasti rozhodčích a delegátů. 

 

3. Typy rozhodnutí KRD 

• udělení finanční pokuty; 

• změny v zařazeních rozhodčích na listinách; 

• zastavení nebo omezení nominací rozhodčího či delegáta; 

 

4. Postupy u jednotlivých typů rozhodnutí 

Udělení finanční pokuty 

• výše pokuty se stanovuje dle sazebníku pokut uvedeného v Podmínkách činnosti rozhodčích a delegátů a 
dle výše pokut za stejný prohřešek v předchozím období; 

• rozhodnutí u přestupků uvedených v sazebníku v bodech 1 – 5, 7, 8 a 12 u rozhodčích a v bodech 1 – 3, 5, 
6 a 10 u delegátů činí povětšinou sekretariát soutěží; 

• rozhodnutí u přestupků uvedených v sazebníku v bodech 6, 9 - 11 a 13 - 14 u rozhodčích a v bodech 4, 7 - 
9 a 11 u delegátů činí výhradně KRD; 



 

 

• v případě neobvyklých prohřešků stanovuje výši pokuty KRD; 

# PROVINĚNÍ ROZHODČÍCH MAXIMÁLNÍ FINANČNÍ POKUTA ROZHODNUTÍ 

1 Nedostatečná, či chybná kontrola ZOU 2.000,- Kč Sekretariát soutěží 

2 Nevyplnění nominační listiny v termínu ve FISu 1.000,-  Kč Sekretariát soutěží 

3 Neaktuální povinné údaje ve FISu 2.000,-  Kč Sekretariát soutěží 

4 Nedostatečná výstroj a výzbroj rozhodčího 2.500,- Kč Sekretariát soutěží 

5 Pozdní, nebo nedostatečná omluva z nominace 2.500,- Kč Sekretariát soutěží 

6 Nedostavení se k nominovanému utkání 10.000,- Kč KRD 

7 Neúčast na povinné vzdělávací akci (semináři) 2.000,- Kč Sekretariát soutěží 

8 Opožděné dostavení se k nominovanému zápasu 5.000,- Kč Sekretariát soutěží 

9 
Nevhodné chování rozhodčího (platí i mimo 
nominované utkání), opilost 

10.000,- Kč KRD 

10 Úmyslné ovlivnění výsledku zápasu Tyto přestupky budou postoupeny DK 

11 
Uvádění nepravdivých údajů při výplatě cestovného, 
stravného a náhrady za ubytování 

10.000,- Kč KRD 

12 Omluvení se z termínu daného na nominační listině 2.000,- Kč Sekretariát soutěží 

13 Pochybení v utkání, která jsou v rozporu s pravidly 5.000,- Kč KRD 

14 Porušení dalších ustanovení legislativních předpisů 5.000,- Kč KRD 

 

# PROVINĚNÍ DELEGÁTŮ MAXIMÁLNÍ FINANČNÍ POKUTA ROZHODNUTÍ 

1 Nevyplnění nominační listiny v termínu ve FISu 1.000,- Kč Sekretariát soutěží 

2 Neaktuální povinné údaje ve FISu 2.000,- Kč Sekretariát soutěží 

3 Pozdní, nebo nedostatečná omluva z delegace 2.500,- Kč Sekretariát soutěží 

4 Nedostavení se k delegovanému utkání 10.000,- Kč KRD 

5 Neúčast na povinné vzdělávací akci (semináři) 2.000,- Kč Sekretariát soutěží 

6 Opožděné dostavení se k delegovanému utkání 5.000,- Kč Sekretariát soutěží 

7 
Nevhodné chování delegáta (platí i mimo delegované 
utkání), opilost 

10.000,- Kč KRD 

8 Podíl na úmyslném ovlivnění výsledku zápasu Tyto přestupky budou postoupeny DK 

9 
Uvádění nepravdivých údajů při výplatě cestovného, 
stravného a náhrady za ubytování 

10.000,- Kč KRD 

10 Omluvení se z termínu daného na nominační listině 2.000,- Kč Sekretariát soutěží 

11 Porušení dalších ustanovení legislativních předpisů 5.000,- Kč KRD 

 

Změny v zařazeních rozhodčích na listinách. 

• rozhodnutí činí výhradně KRD. 

Zastavení nebo omezení nominací rozhodčího 

• rozhodnutí činí výhradně KRD. 

 

5. Závěrečné ustanovení 

Směrnice „Standardní postupy při rozhodování KRD“ nabývá účinnosti na základě schválení KRD dne 19. 8. 
2021. 

 


