
Směrnice č. 5/2021 ze dne 1.9.2021 

o bližších podmínkách udělování a prodlužování rozhodcovských licencí 

v České foosballové organizaci (ČFO) 

 

Výkonný výbor ČFO je na základě ustanovení čl. 9. platných Stanov ČFO výkonným orgánem spolku a 

jako takový je oprávněn vydávat směrnici ČFO pro vymezení bližších podmínek udělování a 

prodlužování rozhodcovských licencí, školení rozhodčích a kvalifikačních požadavků na rozhodčí. 

V souladu s tímto oprávněním Výkonný výbor ČFO schvaluje směrnici následujícího znění: 

 

Čl. 1 

Školení rozhodčích a udělování rozhodcovských licencí v ČFO 

Rozhodcovská licence prokazuje odbornou způsobilost držitele vykonávat práci rozhodčího ve 

stolním fotbale v ČR a na všech turnajích konaných pod záštitou International table soccer federation. 

Finanční náklady spojené se školením a udělením rozhodcovské licence si hradí každý účastník sám. 

Pořadatel může dále stanovit poplatek na úhradu technického a organizačního zabezpečení školení. 

Rozhodcovská licence se uděluje v následujících stupních a těmito orgány: 

• rozhodcovská licence Assistant – uděluje Výkonný Výbor ČFO nebo orgán pověřený k tomu 

Výkonným výborem ČFO, 

• rozhodcovská licence Regional – uděluje Výkonný Výbor ČFO nebo orgán pověřený k tomu 

Výkonným výborem ČFO, 

• rozhodcovská licence National – uděluje Výkonný Výbor ČFO nebo orgán pověřený k tomu 

Výkonným výborem ČFO. 

Uvedené kategorie licencí odpovídají kategorizaci rozhodčích u International table soccer federation, 

která je také oprávněna výše uvedené licence udílet, ve zbytku jsou ovšem čeští rozhodčí povinni řídit 

se touto směrnicí. ITSF dále disponuje vlastními licencemi nejvyšší kategorie (International * a 

International **), jejichž udělování a další nakládání s jejich platností, obnovováním a zánikem zcela 

spadá do pravomoci této organizace. 

Podmínky pro udělení rozhodcovských licencí jednotlivých stupňů: 

Rozhodcovská licence Assistant  

Je určena pro rozhodčí působící jako řádný nebo časový rozhodčí na lokální či místní scéně, tedy na 

turnajích kategorie C a nižší, případně na turnajích vyšších kategorií asistují rozhodčím s vyššími 

licencemi zejména jako časový rozhodčí. Školení provádí a pořadatelem je ČFO a to za podmínek: 

- Minimální věk účastníků je 16 let. 

- Účast na školení rozhodčích v rozsahu 2 hod., a s obsahem podle jednotného metodického 

pokynu, který je zveřejněn na webu spolku cfo.cz. 

- Účast na závěrečném pohovoru. 

- Úhrada poplatku za udělení licence ČFO ve výši 100,-Kč. 



Rozhodcovská licence Regional 

Je určena pro rozhodčí působící jako řádný nebo časový rozhodčí na lokální či místní scéně, tedy na 

ligových soutěžích a turnajích kategorie B a C a nižší, případně na turnajích vyšších kategorií asistují 

rozhodčím s vyššími licencemi zejména jako časový rozhodčí. Školení provádí a pořadatelem je ČFO a 

to za podmínek: 

- Minimální věk účastníků je 18 let. 

- Držitel platné licence Assistant s minimálně roční praxí. 

- Účast na školení rozhodčích v rozsahu 3 hod., a s obsahem podle jednotného metodického 

pokynu, který je zveřejněn na webu spolku cfo.cz. 

- Účast na závěrečném pohovoru. 

- Úhrada poplatku za udělení licence ČFO ve výši 200,-Kč. 

Rozhodcovská licence National 

Je určena pro rozhodčí působící jako řádný nebo časový rozhodčí na celorepublikové scéně, tedy na 

ligových soutěžích a turnajích všech kategorií pořádaných na území České republiky, nicméně to dále 

nevylučuje, aby mohli dělat časového rozhodčího rozhodčím nižších licencí, pokud ti rozhodují zápas 

odpovídající jejich licenci jako řádní rozhodčí. Školení provádí a pořadatelem je ČFO a to za 

podmínek: 

- Minimální věk účastníků je 18 let. 

- Dokončené středoškolské vzdělání ukončené maturitou. 

- Držitel platné licence Regional s minimálně roční praxí. 

- Účast na školení rozhodčích v rozsahu 4 hodin a s obsahem podle jednotného metodického 

pokynu, který je zveřejněn na webu spolku cfo.cz. 

- Úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky. 

- Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 300,-Kč. 

ČFO si vyhrazuje právo udělení příslušné rozhodcovské licence na základě zdůvodněné výjimky.  

Čl.2 

Doba platnosti, prodlužování a obnovení licencí 

Doba platnosti licence se vztahuje na soutěžní období, ve kterém byla licence udělena nebo 

prodloužena a trvá 5 následujících soutěžních období (př. při udělení nebo prodloužení licence v 

období leden 2021 až prosinec 2021 je licence platná do 31. prosince 2026). 

Podmínkou prodloužení licencí Assistant, Regional, National je žádost rozhodčího o prodloužení 

licence a buď absolvování doškolovacího semináře, nebo vykonávání pravidelné lektorské činnosti. 

Doškolovací semináře pořádá ČFO. 

Rozsah doškolení pro licenci Assitant jsou 2 hodiny, pro licenci Regional 3 hodiny a pro licenci 

National 4 hodiny. 

Lektoři, kteří vykonávají pravidelnou lektorskou činnost, se nemusí účastnit doškolovacích seminářů 

rozhodčích. Prodloužení licence je automaticky prováděno za pravidelnou lektorskou činnost 

odpovídající příslušnému stupni školení nebo doškolení. Lektoři na licenci Assistant, Regional a 

National mají nárok na prodloužení své příslušné licence na dalších 5 soutěžních období od poslední 

lektorské činnosti. 



Rozhodčí je povinen za svou účast na doškolovacím semináři uhradit ČFO následující účastnický 

poplatek: 

• licence Assistant: 100,- Kč, 

• licence Regional: 200,-Kč, 

• licence National: 300,- Kč. 

Pokud rozhodčí požádá o prodloužení platnosti licence po skončení její platnosti, je povinen se 

zúčastnit doškolení a uhradit následující poplatek: 

Licence\Doba propadlé licence: 

 Licence Assistant Licence Regional Licence National 

0,5 - 1 rok 100,- 100,- 200,- 

1-2 roky 200,- 200,- 300,- 

2-5 let 300,- 300,- 400,- 

 

Při propadlé licenci déle než 5 soutěžních období platnost licence končí (tj. 10 závodních období po 

absolvování školení). 

Čl. 3 

Evidence a uveřejnění rozhodcovských licencí 

Evidenci rozhodcovských licencí provádí ČFO. 

Záznam o licenci rozhodčího je veden v elektronické podobě v rámci registru ČFO. Rozhodčímu je 

vystaven o školení nebo doškolení „Certifikát rozhodčího stolního fotbalu“ příslušné licence.  

ČFO vede evidenci příslušného školení a doškolení se seznam všech zúčastněných, včetně podpisu 

každého účastníka. 

ČFO zveřejňuje jmenný seznam vyškolených rozhodčích na svém webu cfo.cz.  

 

Čl. 4 

Odměny lektorů 

Odměny za lektorskou činnost jsou smluvní, tedy vycházení z domluvy mezi ČFO a lektorem, a odvíjí 

se v závislosti na rozsahu účasti lektora při pořádání příslušných stupňů školení a doškolení.  

 

Čl. 5 

Odměna pro rozhodčí 

Odměny pro rozhodčí za rozhodcovskou činnost vycházení z domluvy mezi pořadatelem turnaje/ligy 

apod. a příslušným rozhodčím a mohou se odvíjet zejména od licence a rozhodcovských zkušeností 

příslušného rozhodčího. 

 



Čl. 6 

Společné ustanovení 

Na získávání/ udělování nových rozhodcovských licencí získaných od Internatinal table soccer 

federation, se vztahují pravidla a rozhodnutí této organizace. V dalším, tedy zejména, nikoliv však 

výhradně, na dobu jejich platnosti, prodlužování, obnovování a zániku, se rozhodcovské licence řídí 

ustanoveními této směrnice. Uvedené neplatí pro licence ITSF kategorie International * a 

International **. 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

Výklad této směrnice náleží Výkonnému výboru ČFO.  

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9.2021. 

 

Výkonný výbor ČFO ve složení: 

Prezident Radek Drda, Tomáš Džurdženík, Libor Hronek, Petr Plasgura 

 


