LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU
článek 1
Licence rozhodčího fotbalu
1. Fotbalová utkání v rámci Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR) může
řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena licence rozhodčího fotbalu.
2. Stupeň kvalifikace rozhodčího je vyjádřen odpovídající kategorií licence rozhodčího
fotbalu. Rozhodčím FAČR se udělují licence kategorií A (nejvyšší), B, C, D, N nebo M.
Licence kategorie vyšší opravňuje rozhodčího řídit i utkání, pro která postačuje
licence nižší, byl-li k těmto utkáním právoplatně delegován.
3. Licence A opravňuje rozhodčího k řízení všech utkání, ke kterým je delegován
komisí rozhodčích FAČR (dále jen KR FAČR).
4. Licence B opravňuje rozhodčího k řízení všech utkání, ke kterým je delegován
komisí rozhodčích Řídicí komise FAČR pro Čechy (dále jen KR ŘKČ) nebo komisí
rozhodčích Řídicí komise FAČR pro Moravu (dále jen KR ŘKM).
5. Licence C opravňuje rozhodčího k řízení všech utkání, ke kterým je delegován
komisí rozhodčích příslušného krajského fotbalového svazu nebo Pražského
fotbalového svazu (dále jen KR KFS).
6. Licence D opravňuje rozhodčího k řízení všech utkání, ke kterým je delegován
komisí rozhodčích příslušného okresního fotbalového svazu (dále jen KR OFS).
7. Licenci N může obdržet rozhodčí, který není zařazen na žádnou listinu rozhodčích.
Licence N opravňuje rozhodčího k řízení všech utkání, ke kterým je delegován
příslušnou komisí rozhodčích.
8. Licence M se uděluje osobám mladším 18 let.
a) Udělení licence M je podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce
uchazeče.
b) Licenci M může obdržet uchazeč o výkon funkce rozhodčího, jestliže dovršil 15
let věku. Řídicí orgán může na návrh příslušné KR povolit výjimku a licenci M
udělit i osobě mladší.
c) Rozhodčí s licencí M může být delegován jako rozhodčí nebo asistent
rozhodčího na utkání mládeže okresních a krajských soutěží.
d) Rozhodčí s licencí M může být delegován jako asistent rozhodčího na utkání
dospělých okresních a krajských soutěží, případně může v těchto utkáních
převzít řízení za rozhodčího, který se v utkání zranil nebo který se k utkání
nedostavil jen tehdy, jestliže je tato možnost uvedena v rozpisu příslušné
soutěže.
9. Podmínkou pro získání licence vyšší kategorie je nejméně půlroční aktivní působení
ve funkci rozhodčího s licencí kategorie nižší. Změnu licence M na licenci D nebo C
(v případech kdy se nábor nových rozhodčích organizuje na úrovni KFS a PFS) lze
provést u rozhodčího, který v průběhu soutěžního ročníku dovršil osmnáctý rok
věku.

10. Po dohodě řídicích orgánů může rozhodčí s licencí, která ho opravňuje k řízení
utkání nižších soutěží, řídit i utkání v soutěžích vyšších. Dohoda řídicích orgánů však
musí být uvedena v rozpisech soutěží, a to jmenovitě pro každou soutěž.
11. Rozhodčí je povinen ověřovat si po celou dobu svého působení ve funkci
rozhodčího svou zdravotní způsobilost a na vyžádání předkládat komisi rozhodčích
výsledky požadovaných zdravotních vyšetření nebo testů. Toto zdravotní vyšetření
nesmí být starší než jeden rok.
12. Ve všech případech, kdy se dále hovoří o schvalování výkonným výborem, platí, že
pro soutěže řízené ŘKČ a ŘKM plní funkci výkonných výborů řídicí orgány ŘKČ a
ŘKM.
Článek 2
První udělení licence
1. Uchazeč o výkon funkce rozhodčího fotbalu (dále jen „uchazeč“) může obdržet
pouze licenci D nebo M. První licenci je oprávněn udělit pouze výkonný výbor toho
fotbalového svazu, u kterého se uchazeč hodlá aktivně zapojit do výkonu funkce
rozhodčího.
2. Pro první udělení licence musí uchazeč splnit tyto podmínky:
a) na vyžádání doložit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti
měsíců,
b) podepsat písemné prohlášení o tom, že souhlasí s použitím svých osobních
údajů uvedených v tomto předpisu, případně dalších nutných osobních
informací (např. adresa bydliště a kontaktní telefonní číslo) výhradně pro
použití v rámci FA ČR ke sportovně technickým účelům,
c) na vlastní náklady a ve vlastním zájmu se podrobit příslušným zdravotním
prohlídkám, aby zjistil, zda je způsobilý k tomu, aby bez nebezpečí poškození
svého zdraví mohl vykonat předepsané fyzické prověrky a následně i funkci
rozhodčího (přičemž příslušná komise rozhodčích je oprávněna požadovat, aby
předložil výsledky speciálních vyšetření, např. oční prohlídky),
d) splnit prověrky z teorie a vykonat prověrky fyzické připravenosti v rozsahu
stanoveném příslušnou KR.
3. Uchazeči, který splnil podmínky pro udělení licence, udělí na návrh komise
rozhodčích výkonný výbor licenci kategorie D nebo N, popřípadě licenci kategorie
M, jedná-li se o uchazeče mladšího osmnácti let. Udělením licence se uchazeč stává
rozhodčím fotbalu.
Článek 3
Průkaz rozhodčího
1. Uchazeči, kterému byla udělena licence rozhodčího fotbalu, založí příslušná KR
evidenční list a současně Pravidlové komisi FAČR zašle osobní údaje rozhodčího pro
jeho zařazení do registru rozhodčích. Pravidlová komise FAČR rozhodčího
zaregistruje a příslušné KR zašle formulář průkazu rozhodčího.

2. Průkaz rozhodčího je opatřen fotografií rozhodčího a obsahuje tyto údaje:
a) evidenční číslo, které na základě údajů v registru rozhodčích přiděluje
Pravidlová komise,
b) jméno, příjmení, titul a datum narození rozhodčího,
c) datum vydání průkazu,
d) údaj, kdy jmenovaný začal vykonávat funkci rozhodčího,
e) razítko řídicího orgánu a podpis odpovědného pracovníka, který průkaz vystavil.
3. Průkaz rozhodčího dále obsahuje rubriky, do kterých KR příslušného řídicího orgánu
každoročně potvrzuje ( vždy po zařazení rozhodčího na listinu rozhodčích pro nový
soutěžní ročník ) další udělení licence. Průkaz rozhodčího má i místo pro záznam
uložených disciplinárních trestů.
4. Na vyžádání pořadatele utkání je rozhodčí povinen prokázat se Průkazem
rozhodčího. Průkaz rozhodčího však rozhodčího neopravňuje k volnému vstupu na
žádné utkání pořádané v rámci FAČR.
Článek 4
Evidenční list rozhodčího
1. Evidenční list zakládá příslušná KR po prvním udělení licence. Evidenční list
obsahuje tyto údaje:
a) jméno, příjmení, titul a datum narození rozhodčího,
b) číslo Průkazu rozhodčího,
c) razítko orgánu, který evidenční list založil a podpis odpovědného pracovníka,
d) ve výkazové části licenci a soutěž, kterou rozhodčí v daném soutěžním ročníku
řídil,
e) další závažné záznamy (udělení vyznamenání, tresty, dlouhodobá zranění
apod.).
2. V případě, že rozhodčí přechází pod působnost jiného řídicího orgánu (postupy,
sestupy rozhodčího, změny bydliště apod.), zašle původní KR evidenční list jeho
nové KR. Původní KR si současně pořídí fotokopii poslední doplněné verze
evidenčního listu, kterou archivuje po dobu nejméně tří roků.
článek 5
Další udělování licencí
1. Licence ve smyslu tohoto článku lze udělit pouze rozhodčím, kteří již jsou držiteli
některé z licencí.
2. Po skončení soutěžního ročníku provedou příslušné KR komplexní zhodnocení
výkonnosti rozhodčích; na základě tohoto hodnocení navrhne VV rozhodčí k zařazení
na listiny rozhodčích vyšších soutěží (návrhy na postupy rozhodčích) a rozhodčí,
které navrhuje k zařazení na listiny rozhodčích nižších soutěží (návrhy na sestupy
rozhodčích). Schválené návrhy na postupy a sestupy rozhodčích postoupí KR cestou
svého VV výkonným výborům příslušných řídících orgánů vyšších (nižších) soutěží.

3. KR může na listiny rozhodčích navrhovat pouze ty rozhodčí, kteří v uplynulém
ročníku splnili předepsaná kritéria komplexního hodnocení a kteří pro nadcházející
soutěžní ročník prokázali potřebnou zdravotní způsobilost (nebo v případě
dlouhodobého zranění obdrželi od VV výjimku).
4. KR může pro rozhodčí, kteří byli VV nižšího řídícího orgánu navrženi k zařazení na
listinu rozhodčích vyšší soutěže stanovit další kritéria, bez jejichž splnění nemůže být
rozhodčí na listinu rozhodčích vyšší soutěže navržen (např. absolvování dalších
vstupních prověrek, pohovorů, psychologických testů apod.).
5. KR navrhne rozhodčí pro řízení jednotlivých soutěží; v návrhu uvede:
• rozhodčí, kteří již byli držiteli příslušných licencí a které navrhuje k dalšímu
působení v těchto soutěžích,
• rozhodčí, které VV řídících orgánů nižších soutěží navrhly ve smyslu odst. 2 k řízení
vyšších soutěží,
• rozhodčí, které VV řídících orgánů vyšších soutěží neschválily podle odst. 2 na
listiny rozhodčích pro řízení svých soutěží.
6. VV projednává návrhy na listiny rozhodčích. Jeho rozhodnutí o složení listin
rozhodčích pro jednotlivé soutěže je konečné. Pokud VV na své listiny rozhodčích
neschválí rozhodčí, které jako postupující navrhly nižší řídící orgány, oznámí VV tuto
skutečnost příslušným nižším řídícím orgánům, jež tyto rozhodčí opět zařadí na své
listiny rozhodčích.
7. Licence jsou uděleny schválením listin rozhodčích pro nadcházející ročník příslušné
soutěže.
článek 6
Přeřazení rozhodčího v průběhu soutěže
1. V průběhu rozehraného soutěžního ročníku může být rozhodčí v rámci své licence
přeřazen k řízení jiné soutěže téhož řídicího orgánu. Přeřazení rozhodčího schvaluje
na návrh své komise rozhodčích příslušný VV. Schválením návrhu se považují za
schválené i takto změněné listiny rozhodčích.
2. V průběhu rozehraného soutěžního ročníku může VV požádat VV řídících orgánů
nižších soutěží o zaslání návrhů rozhodčích pro doplnění listin rozhodčích svých
soutěží. K tomu stanoví kritéria, která rozhodčí navržení touto cestou pro řízení
vyšších soutěží musí splnit.
3. V průběhu rozehraného soutěžního ročníku může VV předat příslušným VV řídících
orgánů nižších soutěží k dispozici rozhodčí, kteří jsou pro řízení jeho soutěží
nadbyteční nebo nesplňují předepsaná výkonností kritéria (např. prověrky z fyzické
připravenosti), jsou dlouhodobě zranění nebo nemohou plnit funkci rozhodčího
v požadovaném rozsahu.
VV řídícího orgánu nižší soutěže může pro tyto rozhodčí stanovit další kritéria, bez
jejichž splnění nemohou být na listiny rozhodčích jeho soutěží zařazeni, např.
nepřekročení stanovené věkové hranice, absolvování dodatečných prověrek (např.
z fyzické připravenosti) apod.

4. Rozhodčí je oprávněn požádat o převedení do působnosti jiného řídicího orgánu. Po
dohodě řídicích orgánů lze převod rozhodčího uskutečnit kdykoli. Přejímající řídicí
orgán zařadí rozhodčího na listinu rozhodčích, nejvýše však té soutěže, ve které
rozhodčí u dosavadního řídicího orgánu působil a změny zaznamená v Průkazu
rozhodčího a na evidenčním listu.
článek 7
Platnost licence
Platnost licencí končí:
– udělením nové licence na základě schválení listiny rozhodčích pro nadcházející
soutěžní ročník podle čl. 5 odst. 6, nebo
– udělením nové licence po přeřazení rozhodčího v průběhu rozehraného
soutěžního ročníku podle čl. 6 odst. 2 nebo 3.
článek 8
Odebrání licence
1. V odůvodněném případě, zejména jestliže byl rozhodčí disciplinárně potrestán za
závažné provinění, nebo dopustil-li se závažného trestného činu, může příslušná KR
rozhodnout třeba i v průběhu rozehraného soutěžního ročníku o odebrání licence
rozhodčího. O svém rozhodnutí informuje KR příslušný výkonný výbor.
2. Rozhodnutí o odebrání licence rozhodčího je KR povinna zaslat rozhodčímu písemně,
a to nejpozději 15 dnů po svém rozhodnutí.
3. Rozhodčí, kterému KR odebrala licenci rozhodčího, má právo podat proti jejímu
rozhodnutí stížnost k příslušnému VV. Stížnost musí rozhodčí podat nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy byl o odebrání licence vyrozuměn. Podání stížnosti nemá odkladný
účinek.
4. Rozhodnutí VV ke stížnosti je konečné. VV je povinen zaslat rozhodnutí ke stížnosti
rozhodčímu písemně, a to nejpozději do 15 dní po svém rozhodnutí.
článek 9
Registr rozhodčích
1. Registr rozhodčích je databáze všech rozhodčích FAČR. Registr rozhodčích udržuje
Pravidlová komise FAČR. K tomu jí příslušné komise rozhodčích ve spolupráci
s krajskými lektory pravidel fotbalu vždy k 31.3. a 30. 9. příslušného roku zašlou
aktuální změny schválených listin rozhodčích a delegátů svého KFS (PFS) a jím
podřízených OFS.
2. Změny v listinách rozhodčích, ke kterým došlo v průběhu rozehraného soutěžního
ročníku (čl. 6) nebo odebráním licence (čl. 8) se Pravidlové komisi nezasílají.

článek 10
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Osvědčení o udělení licence neopravňuje rozhodčího k volnému vstupu na jakákoliv
utkání pořádaná v rámci FAČR.
2. Licenční řád pro rozhodčí fotbalu byl schválen Výkonným výborem
Českomoravského fotbalového svazu dne 26. června 1995 a jeho změny a doplňky
jsou uvedeny v jednotlivých vydáních uveřejněných Souborech předpisů FAČR pro
soutěžní ročníky 1996 - 1997 až 2005 - 2006. Toto úplné znění nabývá účinnosti
dnem 1. července 2007.

