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1. Počty delegát ů 

Počty delegátů se řídí počty a strukturou soutěží, které PFS organizuje. 

Delegace delegátů na utkání jednotlivých soutěžních tříd je plně v kompetenci KD PFS. 

Na zařazení na nomina ční listinu pro jakoukoliv t řídu sout ěží není právní nárok . 
Zařazování i změny provádí KD PFS a na její návrh tyto schvaluje VV PFS.  

2. Věkové hranice  

a) delegátem PFS nemůže být osoba mladší 18-ti let, 
b) horní věková hranice není v soutěžích PFS pro soutěžní ročník 2010/2011 stanovena, 
c) KD PFS si vyhrazuje právo stanovit pro výkon funkce delegáta svazu i jiné věkové hranice než je 

uvedeno ve čl. 2, odst. a) nebo b). 

3. Činnost delegáta svazu – „ komplexní hodnocení “ 
Zařazování na nomina ční listinu se provádí na základě komplexního hodnocení jednotlivých delegátů 
komisí delegátů PFS. 
V komplexním hodnocení je zahrnuto zejména : 
- plnění povinností delegáta daných sportovně-technickými normami (např. SŘF - zejména čl. 43-46, 

RMS PFS - zejména čl. 22, atd.), 
- plnění pokynů a požadavků KD PFS (přeneseně také KR PFS) a dalších orgánů PFS, příp. FAČR, 
- výkon funkce delegáta ve vztahu k vyhodnocení činnosti rozhodčích před, v průběhu a po utkání, 
- způsob zpracování písemné „Zprávy delegáta FAČR – hodnocení rozhodčích“, 
- výsledky přezkoušení teoretických znalostí delegáta (viz čl. 5), 
- uložené sankce za neplnění povinností delegáta - tresty od DK PFS, příp. další postihy, 
- další pomocná kritéria jako např.: četnost omluv, použitelnost, celková společenská úroveň (způsob 

vystupování a jednání, apod.), účast na akcích KD PFS, atd., 
- případná další kritéria, která není možné jednoduchým způsobem exaktně vyjádřit, ale kde se uplatní 

tzv. „názor komise delegátů“. 

4. Postupy delegát ů do vyšších sout ěží 
Postupy delegátů do vyšších soutěží (ŘKFČ, atd.) se řídí aktuálními požadavky nad řízených řídicích 
orgán ů, zejména pokud jde o počty postupujících. Návrh na zařazení delegáta PFS do vyšších soutěží 
bude ze strany KD PFS zpracován na základě výsledků „komplexního hodnocení“ delegátů v konkrétním 
soutěžním ročníku. 

Delegát, který sestoupí ze soutěží ŘKFČ nebo profesionálních soutěží může být zařazen na nominační 
listinu delegátů PFS, pokud KD PFS nerozhodne v odůvodněných případech jinak. 

Delegát, který sestoupí ze soutěží ŘKFČ nebo profesionálních soutěží, má možnost se do těchto soutěží 
znovu vrátit. Předpokladem je schválení opětovného postupu ze strany vyššího řídicího orgánu. 

Na postup delegáta do vyšších sout ěží není právní nárok, stejn ě tak jako na za řazení delegáta na 
nomina ční listinu delegát ů PFS po jeho sestupu z vyšších sout ěží. 

5. Teoretické prov ěrky 
a) Delegáti absolvují povinně akce, pořádané KD PFS (např. seminář, prověrky, apod.) na základě 

vyhlášení termínu ze strany KD PFS. 

b) Je-li KD PFS při pořádání určité akce (např. semináře, prověrky, apod.) stanoven účastnický poplatek, 
je úhrada tohoto poplatku nutnou podmínkou pro absolvování akce v řádném nebo náhradním termínu. 
Delegát, který uhradil účastnický poplatek při akci v řádném termínu, nehradí tento poplatek znovu, 
pokud se musí účastnit akce ještě jednou v náhradním termínu. Byl-li stanoven účastnický poplatek pro 
konání řádného termínu a delegát se takového termínu z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, je povinen 
uhradit účastnický poplatek dodatečně při své účasti na náhradním termínu (bez ohledu na to, zda při 
pořádání náhradního termínu poplatek stanoven je či nikoliv). 
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c) Součástí teoretických prov ěrek , konaných obvykle v  termínech pravidelných seminářů, může být: 

� písemný test (např. internetový, vpisovaný, apod.), 
� videotest, 
� ústní zkouška, 
� jiný test nebo zkouška podle zvážení KD PFS. 

Písemnou prověrku absolvují delegáti obvykle 2x za rok, přičemž musí splnit limit úspěšnosti, 
stanovený KD PFS vždy nejpozději před zahájením prověrky.  

d) Pokud delegát nesplní při prověrce stanovený limit úspěšnosti, je povinen prověrku absolvovat znovu 
v náhradním termínu, pokud KD PFS nestanoví jinak. 

e) Delegát, který při prověrce nesplní stanovený limit úspěšnosti opakovaně ani v náhradním termínu, 
nebude až do úspěšného splnění prověrky delegován na utkání ve funkci delegáta FAČR, pokud       
KD PFS nestanoví jinak. KD PFS si v takovém případě vyhrazuje právo přijmout vůči delegátovi i 
případná další opatření. 

f) Delegát, který se nedostaví na řádný termín semináře nebo prověrky a předem se písemně neomluví, 
nebude až do absolvování semináře nebo prověrky delegován k utkáním ve funkci delegáta svazu.   
KD PFS si v takovém případě vyhrazuje právo přijmout vůči delegátovi i případná další opatření.  

g) Delegát, který se nedostaví na seminář nebo prověrku ani v náhradním termínu, nebude až do 
absolvování semináře nebo prověrky a současně až do úspěšného splnění prověrky delegován na 
utkání ve funkci delegáta svazu. KD PFS si v takovém případě vyhrazuje právo přijmout vůči delegátovi 
i případná další opatření.  

h) Delegáti a rozhodčí, zařazení v  příslušném soutěžním ročníku v soutěžích ŘKFČ a v profesionálních 
soutěžích FAČR a dále členové KR PFS a KD PFS se seminářů účastní rovněž povinně, nemusí však 
v rámci takového semináře plnit teoretické prověrky, pokud KD PFS nestanoví jinak.  

i) KD PFS si vyhrazuje právo kdykoliv pozvat kteréhokoliv delegáta (včetně osob vyjmenovaných ve čl. 5, 
odst. h) k vykonání mimořádného přezkoušení jeho teoretických znalostí. Výzva k takovému prověrce 
bude provedena obvykle prostřednictvím internetového portálu www.fotbalpraha.cz, příp. také 
elektronickou poštou, a to nejpozději 1 týden před termínem mimořádné prověrky. Delegát je povinen 
se v  takovém případě k  provedení prověrky dostavit. V opačném případě platí ustanovení čl. 5, odst. f) 
a odst. g). 

j) Případné výjimky z výše uvedených ustanovení čl. 5 jsou v kompetenci KD PFS. 

6. Omluvy na utkání, dlouhodobé omluvy a p řerušení činnosti 
a) omluvy na utkání se řídí ustanoveními Metodického pokynu KD PFS č. 1/2010 ze dne 10.3.2010 
b) při dlouhodobé omluvě nebo přerušení činnosti bude delegát v nezpochybnitelných případech veden na 

listině delegátů až 1 rok ode dne přerušení aktivní činnosti (doporučuje se písemná forma). 
Komise delegátů PFS si vyhrazuje právo postupovat v případě pochybností případ od případu individuálně. 

7. Obecné požadavky a ustanovení 
a) oblečení - musí být v každém případě slušné, čisté a společensky přijatelné pro příslušný typ soutěže 

nebo akce. 
Závazně je pro delegáty PFS stanoveno následující (pokud KD PFS nestanoví pro konkrétní akci jinak): 
pro utkání: 

� M-P – společenský oblek (sako, kalhoty, kravata, polobotky) 
� ostatní soutěže – vhodné společenské oblečení (nikoliv krátké kalhoty, trenýrky, tepláky, 

„roztrhané“ džíny, sandály, apod.). 

Oblečení pro akce pořádané KD PFS (např. semináře, apod.): 
� dle pokynů KD PFS v pozvánce (sako, kravata, atd., nejsou obvykle předepsány), oblečení 

musí být v každém případě slušné, čisté a společensky přijatelné. 
b) další akce po řádané KD PFS  - delegáti jsou v případě výzvy povinni se účastnit také dalších akcí 

(např. učební aktivy, workshopy, vyhodnocování práce delegátů, apod.). 

c) delegáti jsou povinni  se na vyzvání KD PFS dostavit na  jednání této komise v určeném termínu. 

d) předávání Zpráv delegáta na PFS  – provádí se způsobem a v termínech, stanovených v RMS PFS 
článek 22, odst. 3 a čl. 40. V případě zasílání elektronickou poštou  vždy na všechny následující 
adresy :  pfs@fotbalpraha.cz, posudky.pfs@seznam.cz, j.poucek@seznam.cz . 
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e) úhrada odm ěny delegáta a příspěvku na pokrytí nutných jízdních náklad ů – provádí se souhrnně 
jedenkrát za měsíc. Delegát předá na sekretariát PFS vždy do 3. dne měsíce následujícího po účtovaném 
období souhrnné vyúčtování na předepsaném formuláři za všechna utkání v konkrétním měsíci (k dispozici 
na www.fotbalpraha.cz v sekci „Tiskopisy PFS“), opatřené vlastnoručním podpisem. 

f) v případě změny bankovního spojení je delegát povinen toto neprodleně písemn ě oznámit  na 
sekretariát PFS. 

8. Lékařská prohlídka 
Delegát FAČF je povinen pečovat o svůj zdravotní stav. Doporučume delegátům, aby si ve svém vlastním 
zájmu a na své náklady opatřili informaci o své zdravotní způsobilosti k výkonu funkce delegáta FAČR. 

9. Omezení delegací 
a) KD PFS si vyhrazuje právo na omezení delegací delegátovi k utkáním zejména při neplnění jeho 

povinností.   

b) Pro soutěžní ročník 2011/2012 stanovuje KD PFS, vedle možného omezení delegací dle bodu 9, 
písmeno a), také následující poplatky při neplnění povinností delegáta: 
� nedostavení se k utkání ................. poplatek ve výši odměny DS za promeškané utkání 
� pozdní odevzdání Zprávy DS (úterý po utkání po 17-té hodině a později) ....   100,- Kč/případ. 

 Poplatek je splatný v termínu stanoveném KD PFS (obvykle nejpozději do 14-ti dnů) podle pokynů 
sekretariátu PFS v hotovosti v pokladně, nebo jiným stanoveným způsobem. Nebude-li poplatek 
uhrazen v  termínu, nebude DS až do úhrady poplatku delegován na utkání ve funkci delegáta. 

10. Záznam v rejst říku trest ů 
Pokud KD PFS zjistí, že delegát má záznam v rejstříku trestů, vyrozumí předseda KD PFS s návrhem na 
opatření VV PFS,  jenž přijme odpovídající opatření. 

11. Komunikace mezi KD PFS a delegátem svazu 
KD PFS deleguje delegáty k utkáním výhradně prostřednictvím oficiálního portálu www.fotbalpraha.cz. V 
mimořádných a odůvodněných případech (zejména při časové tísni) též telefonicky, krátkou textovou 
zprávou (SMS), prostřednictvím hlasové schránky nebo telefonního záznamníku, písemně elektronickou 
poštou, faxem, telegramem, nebo jiným vhodným způsobem. Vždy platí poslední delegace . 

Veškeré informace pot řebné pro výkon činnosti delegáta  jsou zveřejňovány pouze a výhradn ě na 
oficiálním portálu www.fotbalpraha.cz. Každý delegát je povinen sledovat nejméně úřední zprávy PFS a  
KD PFS, informace či výzvy v „Komuniké ze zasedání KD PFS“, atd. 

KD PFS doporu čuje  delegátům sledovat rovněž úřední zprávy a informace KR PFS, zejména úřední 
zprávy a „Komuniké z jednání KR PFS“. 

KD PFS doporu čuje  delegátům sledovat také specializované portály, zejména www.fotbal.cz, 
www.rozhodci-fotbal.cz, apod., kde lze nalézt řadu informací a zajímavostí potřebných pro výkon činnosti 
delegáta FAČR.  

Delegáti jsou povinni bezodkladně nahlásit na sekretariát PFS p řípadnou zm ěnu svých kontaktních 
údajů - zejména telefon a e-mailovou adresu – a dále každou změnu stavu, která může mít vliv na možnost 
jejich delegování k utkáním (členství nebo funkce v klubech, nebo orgánech, apod.). 

12. Kontakty na členy KD PFS (platné k datu vydání těchto „Zásad“): 
Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: 
Ing. Miroslav Tulinger (obsazování, omluvy) 605 700 044, 777 327 749 m.tulinger@seznam.cz 
Ing. Patrik Filípek 603 473 814 brevnov69@volny.cz 
Mgr. Josef Pouček 603 556 630 j.poucek@seznam.cz 

Poznámka:  

Není-li výše v textu uvedeno jinak, platí všechna ustanovení stejně pro delegáty muže i ženy, přestože je v textu používán jen mužský rod. 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 14.8.2011. 

Ing. Miroslav Tulinger, v.r. 
předseda KD PFS 


