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1. Zrušit delegaci v den utkání může výhradně delegační pracovník ČABR 
(Martin Kučera), resp. zástupce STK ČABR (Josef Opava, Martin Jakeš) 

2. V případě, kdy je rozhodčí kontaktován pořadatelem utkání s tím, že se 
utkání nebude hrát, je povinen si tuto informaci ověřit u delegačního 
pracovníka ČABR, resp. pořadatel je povinen skutečnosti vedoucí ke zrušení 
utkání nahlásit STK, potažmo ČABR. Samotné zrušení ze strany pořadatele 
(organizačního pracovníka) není považováno za zrušení delegace. 

3. Jestliže dojde ke zrušení utkání (zrušení je potvrzeno viz výše), pak rozhodčí 
má: 

• nárok na odměnu za řízení utkání i cestovné, pokud již cestuje k 
utkání (opustil bydliště, resp. adresu uvedenou v adresáři) 

• pouze nárok na odměnu, pokud ještě k utkání necestuje (fakticky 
nevyjel). V případě,že k utkání ještě nevyjel, stejně tak i v případě, 
kdy v místě utkání nikoho z pořádajícího klubu nezastihne, má 
rozhodčí nárok na zaslání odměny za řízení utkání, případně i 
cestovného, bezhotovostním převodem na účet, jehož číslo zašle 
neprodleně na e-mail organizačního pracovníka či trenéra 
pořádajícího klubu. Pořádající klub je povinen odměnu a případně i 
cestovné zaslat na účet rozhodčího nejpozději do 3 pracovních dnů 
po obdržení čísla účtu rozhodčího. 
 

U utkání, která jsou zrušena dříve než v den utkání, je postup zrušení delegace 

shodný s tím, že zrušení je zároveň oznámeno emailem z portálu ČBF. 

Dále tímto pokynem VV ČABR upravuje vágní ustanovení SŘB, kdy družstva a 

rozhodčí jsou povinni učinit vše k sehrání utkání a zároveň se čekací doba 

stanovuje na 15 minut. VV ČABR stanovuje čekací dobu na max. 60 minut, pokud je 

to s ohledem na případnou navazující delegaci možné. Jestliže se rozhodčí 

rozhodnou z vlastní vůle čekat déle, pak je to výhradně jejich rozhodnutí a čekací 

dobu lze libovolně prodloužit. 

 


