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Statut   Komise   rozhodčích   

Článek   I.   
Základní   ustanovení   

1. Ve   smyslu   stanov   Okresního   fotbalového   svaz    Benešov   (dále   jen   OFS)   a   v   souladu   se   stanovami   
Fotbalové   asociace   České   republiky   (dále   jen   FAČR)   zřizuje   Výkonný   výbor   OFS   (dále   jen   VV)   
Komisi   rozhodčích   (dále   jen   KR).   

2. KR   je   odborným   orgánem   VV.   
3. KR   má   předsedu   a   dohromady   včetně   něho   minimálně   3   členy.   
4. VV   jmenuje   a   odvolává   předsedu   a   další   členy   KR   s   �m,   že   jejich   funkční   období   je   totožné   s   

funkčním   obdobím   VV.   

Článek   II.   
Poslání   

1. KR   vykonává   řídící,   organizační,   vzdělávací   a   další   činnos�   v   souladu   s   �mto   statutem   ve   vztahu   k   
rozhodčím   a   delegátům   zařazeným   na   nominačních   lis�nách   soutěží   OFS.   

2. Při   své   činnos�   úzce   spolupracuje   s   VV   a   jeho   prostřednictvím   se   Komisí   rozhodčích   
Středočeského   krajského   fotbalového   svazu   a   dále   pak   s   Komisemi   rozhodčích   okresních   
fotbalových   svazů   v   rámci   Středočeského   kraje.   

Článek   III.   
Činnost   

1. KR   vydává   rozhodnu�   v   oblastech   jí   svěřených   �mto   statutem.   
2. KR   zpracovává   na   žádost   VV,   jakož   i   inicia�vně   samostatně   návrhy   a   stanoviska   k   zásadním   

otázkám   a   rozhodnu�m   a   předkládá   je   k   dalšímu   projednání   VV.   
3. Předsedající   jednání   KR   je   její   předseda   nebo   jiný   předsedou   pověřený   člen.   
4. O   každém   jednání   KR   se   pořizuje   zápis,   který   zpracovává   pověřená   zúčastněná   osoba,   a   který   

schvaluje   předseda   KR   a   případně   dále   předsedající,   pokud   jím   nebyl   předseda.   
5. Na   jednání   KR   mají   přístup   též   členové   VV,   sekretář   OFS,   členové   Revizní   komise   OFS   a   členové   

jiných   odborných   komisí   (Sportovně   technické   komise,   Disciplinární   komise,   Komise   mládeže).   
6. Předseda   KR   je   oprávněn   přizvat   na   jednání   KR   hosty,   a   to   podle   druhu   projednávané   

problema�ky.   
7. KR   využívá   přiměřeně   služeb   sekretáře   OFS.   
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8. Termíny   jednání   komise   jsou   stanoveny   v   soutěžním   období   v   RMS.   Komise   může   jednat   i   
mimořádně   podle   potřeby,   zejména   u   vložených   soutěžních   kol   či   pohárových   utkáních   hraných   
mimo   běžné   víkendové   termíny.   
Mimo   soutěžní   období   se   KR   schází   dle   potřeby,   tato   jednání   svolává   předseda   KR.   

9. Jednání   KR   se   předpokládá   standardně   prezenční   formou,   v   sídle   OFS,   v   časech   stanovených   
RMS,   s   �m,   že   předseda   KR   může   stanovit   a   o   tomto   dostatečně   předem   (minimálně   2   pracovní   
dny   před   konáním   příslušného   jednání   KR)   informovat   sekretáře   OFS   a   členy   KR:   

a. jiný   čas   jednání;   
b. jiné   místo   konání;   
c. konání   jinou   formou   než   prezenční   (online   jednání).   

Tyto   změny   musí   předseda   KR   činit   s   �m,   aby   byla   zajištěna   maximální   možná   míra   účas�   členů   
KR   v   čase,   místě   a   případně   zvolenými   technickými   prostředky.   
V   případě   konání   jednání   standardní   prezenční   formou   je   možné,   aby   se   člen   KR,   který   se   
nemůže   z   vážných   důvodů   dostavit   na   jednání   osobně,   účastnil   se   souhlasem   předsedajícího   
online   formou   s   �m,   že   musí   být   při   této   kombinované   formě   zajištěna   většinová   účast   členů   KR   
osobně.   

10. KR   je   schopna   jednat   a   rozhodovat,   je-li   přítomen   předseda   a   nebo   předsedou   pověřený   
předsedající   schůze   a   nejméně   1   další   člen   KR.   

11. Členové   a   předseda,   respek�ve   předsedající   jednání   KR   jsou   povinni   v   maximální   možné   míře   
dbát   zamezení   střetu   zájmů   člena   KR   jako   příslušníka   určitého   klubu,   nebo   osoby   klubu   blízké,   s   
výkonem   funkce   v   rámci   KR,   respek�ve   pro   zamezení   konfliktu   zájmů   příslušného   člena   KR   v   
rámci   projednávaného   bodu   ho   i   vyloučit   z   hlasování,   o   čemž   ale   musí   být   v   zápise   z   příslušného   
jednání   učiněn   záznam.   

12. Z   jednání   KR   se   pořizuje   zápis,   který   musí   obsahovat   přijatá   rozhodnu�   včetně   jejich   zdůvodnění   
a   výsledky   hlasování   minimálně   s   informací   o   počtu   členů   KR,   kteří   se   vyjádřili   pro   přije�   
rozhodnu�,   pro�   či   se   zdrželi.   

13. Rozhodnu�   musí   být   přijato   nadpoloviční   většinou   hlasů   přítomných   členů   KR   s   �m,   že   pokud   je   
roven   počet   hlasů   pro   rozhodnu�   s   počtem   hlasů   pro�   rozhodnu�,   je   síla   hlasu   předsedajícího   
zdvojnásobena.   

14. V   případě   pozvání   rozhodčího   nebo   delegáta   na   jednání   KR   je   umožněno   splnění   této   povinnos�   
online   formou   s   �m,   že   o   záměru   účas�   online   formou   musí   pozvaná/povinná   osoba   informovat   
předsedu   KR   alespoň   jeden   pracovní   den   předem.   

15. Zápis   z   jednání   musí   být:   
a. zveřejněn   neprodleně   na   webových   stránkách   ofsbenesov.cz;   
b. zveřejněn   na   Úřední   desce   OFS   v   rámci   webových   stránek   fotbal.cz;   
c. neprodleně   zaslán   předsedovi   OFS   e-mailem   na    predseda@ofsbenesov.cz ;   
d. proak�vně   a   neprodleně   zaslán   na   registrované   e-maily   rozhodčích   a   delegátů.   

Za   realizaci   tohoto   ustanovení   je   odpovědný   předseda   KR   a   využívá   k   němu   sekretáře   OFS.   
16. Za   výkon   funkcí   v   KR   nepřísluší   jejím   členům   žádný   nárok   na   finanční   odměnu   nebo   kompenzaci   

nákladů,   vyjma   případů,   kdy   např.   za   řešení   náročných   úkolů   navrhne   členovi   či   členům   KR   
odměnu   její   předseda   a   VV   tento   návrh   schválí.   
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Článek   IV.   
Kompetence   

1. KR   zajišťuje   samostatně   zejména   tato   rozhodnu�   ve   věcech:   
a. obsazování   utkání   rozhodčími   a   je   oprávněna   provádět   změny   obsazení;   
b. vyhodnocuje   zápisy   o   utkání;   
c. pos�huje   nedostatky   v   činnos�   rozhodčích   podle   jejich   závažnos�   

i. omezením   delegací   na   utkání,   
ii. návrhem   VV   vyřazení   rozhodčích   z   nominačních   lis�n   v   průběhu   soutěžního   

ročníku,   
iii. návrhem   VV   na   přeřazení   rozhodčích   z   nominačních   lis�n   SKFS   a   krajských   soutěží   

v   průběhu   soutěžního   ročníku   
d. zajišťuje   pravidelné   školení   rozhodčích   včetně   teore�ckých   a   fyzických   prověrek;   
e. zajišťuje   nábor   nových   rozhodčích.   

2. KR   dále   samostatně   nebo   na   základě   podnětů   o   VV   či   jiných   odborných   komisí:   
a. navrhuje   nominační   lis�ny   rozhodčích   pro   příslušné   soutěžní   ročníky;   
b. po   polovině   a   po   skončení   soutěžního   ročníku   předkládá   VV   hodnocení   rozhodčích   a   

delegátů   včetně   případných   návrhů   na   změny   v   nominačních   lis�nách;   
c. připravuje   další   materiály   na   základě   žádos�   VV;   
d. vyjadřuje   se   k   materiálům   předloženým   ostatními   komisemi.   

3. KR   úzce   spolupracuje   zejména   se   Sportovně   technickou   komisí   a   Disciplinární   komisí.   

Článek   V.   
Závěrečná   ustanovení   

1. Revizní   komise   OFS   (dále   jen   RK)   je   současně   kontrolním   orgánem   nad   činnos�   KR   a   je   
oprávněna   podávat   VV   podněty   na   neplatnost   rozhodnu�   KR   z   důvodu   nedodržení   ustanovení   
tohoto   statutu   či   jiných   legisla�vních   ustanovení   nebo   dobrých   mravů.   

2. VV   je   povinen   se   případnými   podněty   RK   zabývat   na   svém   nejbližším   jednání   a   přijmout   k   nim   
usnesení.   

3. Tento   statut   KR   nabývá   účinnos�   na   základě   schválení   VV   na   jednání   dne   10.5.2021   a   jeho   
platnost   je   omezena   funkčním   obdobím   VV.   

za   Výkonný   výbor   
předseda   OFS   

Tomáš   Novák,   v.r.   
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