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Článek  1 
DELEGACE  NA  UTKÁNÍ  

1. KD PFS deleguje na fotbalová utkání delegáty z nominační listiny delegátů PFS. Delegaci provádí 
prostřednictvím úředních zpráv (tzv. „obsazení rozhodčích“), zveřejňovaných na oficiálním portálu PFS 
www.fotbalpraha.cz, či jiným vhodným způsobem (telefonicky, SMS, e-mailem, apod.). 

2. Delegát, který není delegován k utkání v příslušném soutěžním kole dle čl. 1, odst. 1, musí být připraven 
převzít dodatečnou delegaci na utkání. To neplatí v případě, je-li řádně a včas omluven.  

3. Delegát je povinen potvrdit telefonicky, SMS nebo e-mailem určenému členovi KD PFS převzetí 
dodatečné delegace dle čl. 1, odst. 2 nebo změny delegace, pokud ji obdržel jiným než telefonickým 
způsobem. 

Článek  2 
OMLUVA  Z DELEGACE  NA  UTKÁNÍ  

1. Delegát se může v nevyhnutelných případech omluvit z delegace: 
a) na konkrétní utkání, nebo 
b) na konkrétní termín (např. na víkend), nebo 
c) z důvodu delegace na utkání ŘKFČ, profesionálních soutěží ČMFS, event. UEFA, FIFA, nebo 
d) dlouhodobě (např. z důvodu nemoci, pracovního zaneprázdnění, činnosti v klubu, apod.).  

2. Omluva musí obsahovat nejméně následující údaje: 
a) jméno delegáta, a  
b) číslo utkání, a 
c) termín utkání (datum, hodina), a 
d) místo utkání (stadion), 
e) termíny nebo období, na které se delegát omlouvá, v případě dlouhodobé omluvy, 
f) vlastnoruční podpis delegáta při osobním podání omluvy. 

3. Omluva musí být provedena písemně a předána prokazatelným způsobem na sekretariát PFS. 

4. V případě, kdy hrozí prodlení, je možné podat omluvu i jiným způsobem (např. telefonicky, SMS, apod.). 
Ale i v takovém případě je delegát povinen potvrdit takto podanou omluvu dodatečně písemným 
způsobem a prokazatelně ji doručit na sekretariát PFS, a to nejpozději v nejbližší pracovní den po 
uskutečnění omluvy, nebrání-li tomu důvody hodné zvláštního zřetele. 

5. Za prokazatelné předání omluvy na sekretariát PFS dle čl. 2, odst. 3 se považuje osobní předání 
(doporučeno nechat si potvrdit na kopii převzetí omluvy), zaslání e-mailem, faxem nebo zaslání poštou 
doporučeným podáním. 

6. Za datum a hodinu provedení (podání) omluvy se vždy považuje ten den a hodina, kdy omluva byla 
doručena na sekretariát PFS, nikoliv den a hodina předání k poštovní či jiné přepravě. 

7. Důkazní břemeno, že byla omluva předána dle čl. 2, odst. 3 až 5, je vždy na straně delegáta, tzn. delegát 
musí, v případě sporu, předání omluvy doložit. 

Článek  3 
POZDNÍ  OMLUVA  

1. Manipulační poplatek činí za každou omluvu, která je podána: 
a) do úterý do 17:00 hodin minimálně 4 dny před konáním utkání  0,- Kč  
b) do pátku do 12:00 hodin minimálně 1 den před konáním utkání  100,- Kč  
c) od pátku od 12:00 hodin  200,- Kč. 

2. Manipulační poplatek je splatný v hotovosti v pokladně PFS v termínu stanoveném KD PFS, obvykle do 
14 dnů od termínu jeho oznámení (osobně při jednání KD PFS, v úřední zprávě KD PFS, apod.). 
V případě neuhrazení poplatku včas může KD PFS delegátovi pozastavit delegace a neobsazovat jej na 
utkání, a to až do úhrady dluhu. 
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3. Úhrada manipulačního poplatku není požadována, je-li omluva podána po termínech dle čl. 3, odst. 1, 
v případě omluvy: 

a) pro zranění nebo nemoc delegáta (doloženo zprávou od lékaře nebo potvrzením o pracovní 
neschopnosti), 

b) pro delegaci na utkání ŘKFČ, profesionálních soutěží ČMFS, event. UEFA, FIFA,  
c) z jiného závažného důvodu, který bude delegátem hodnověrně doložen. 

4. Úhrada manipulačního poplatku není požadována také při omluvě delegáta v důsledku změny delegace 
na utkání hrané v pracovní den.  

5. KD PFS si vyhrazuje právo postupovat ve všech výše uvedených případech tohoto čl. 3, a zejména při 
pochybnostech, případ od případu individuálně. 

Článek  4 
ÚČINNOST 

1. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 10.3.2010. 
2. Současně se zrušuje „Metodický pokyn KD č. 1/2006, o omluvách delegátů.  
 
 
V Praze, dne 10.3.2010 
 
Ing. Miroslav Tulinger, v.r. 
předseda KD PFS 


