
Statut rozhodčích - shrnutí 

Obsah dokumentu 
Nový Statut rozhodčích je rozsáhlejší, neboť v sobě zahrnuje úpravu, která byla dosud roztříštěná ve 

více dokumentech, což ztěžovalo orientaci. Statut nově zahrnuje i původní Směrnici pro přípravu 

rozhodčích všech tříd a má i vlastní úpravu kárného řízení (čímž odpadá nutnost odkazovat se na 

Disciplinární řád ŠSČR a řešit otázku, co je jeho přiměřenou aplikací, jež byla předepsána současným 

Statutem). Dále Statut reguluje problematiku licencí pro rozhodčích (jež dosud upravena nebyla vůbec) 

a udělování mezinárodních titulů rozhodčích (kde existovala shoda na tom, že má být připravena 

samostatná směrnice, nicméně k jejímu schválení nikdy nedošlo). 

Vztah ke KŠS 
Dosud platný Statut rozhodčích ŠSČR a navazující legislativa byly přijaty v roce 2006. Za uplynulých 

třináct let se významně změnily poměry ve financování sportu z veřejných rozpočtů. V současnosti 

má k dispozici ŠSČR výrazně větší objem prostředků než jednotlivé KŠS a tomu odpovídá i zázemí 

v podobě profesionálního sekretariátu. 

Záměrem KR ŠSČR je reflektovat tento vývoj při přípravě nové legislativy a přizpůsobit tomu rozdělení 

úkolů mezi KR ŠSČR a KR KŠS. Témata relevantní pro KŠS byla prezentována předsedům KR KŠS a jejich 

úprava vychází z jejich vyjádření, připomínek a doporučení. 

Nově KR ŠSČR vychází vstříc přání KŠS a převezme všechna kárná řízení s rozhodčími. Dále se 

zjednodušuje školení R2, které bude nově jednodenní, což vychází z připomínek KŠS (dlouhodobě tuto 

změnu prosazoval zejména KHŠS, uvítaly ji ovšem i další KŠS). 

Celostátní vzdělávací akce pro rozhodčí 
Mění se pravidla pro přístup na školení R1. Oproti stávajícímu modelu, kdy stačí absolvovat školení R2 

a počkat 3 roky, se nově vyžaduje, aby měl zájemce o školení R1 za sebou relevantní praxi, která je 

definována výčtem akcí, jež by měl zájemce odřídit. Aktivní rozhodčí se tak na školení R1 mohou dostat 

i dříve než za 3 roky. 

Vzniká nový seminář pro české žadatele o titul FIDE Arbiter, který bude zaměřen na praktické 

dovednosti (práce s hodinami, komunikace s hráči, řešení praktických problémů ve scénkách 

s figuranty), na jejichž trénink a praktické prověřování nezbývá čas při standardních vzdělávacích 

akcích. 

Prodlužování platnosti třídy 
KR ŠSČR vyslyšela hlas řady KŠS, podle nichž současný model (účast na semináři + prokázaní dosavadní 

praxe) nezaručoval, že rozhodčí, kteří třídu získali v minulosti, se řádně seznámí se změnami 

v pravidlech. Nově bude zapotřebí složit na semináři (tj. akci představující změny v legislativě) test 

zaměřený právě na novinky v pravidlech. Test bude sice snazší než na školení pro příslušnou třídu, i tak 

ale bude zapotřebí prokázat, že rozhodčí na příslušném semináři skutečně efektivně participoval a 

osvojil si probíranou problematiku. 

Přechodná ustanovení 
KR ŠSČR citlivě nastavila přechodná ustanovení tak, aby z výhod nového Statutu bylo možno těžit co 

nejdříve (řešení ve prospěch jednotlivců jsou účinná okamžitě), ale zároveň nebyli znevýhodněni ti, 

kteří jednali v důvěře ve stávající úpravu. 


