SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH
NAŘÍZENÍ PŘEDSEDNICTVA 1/2017
Účinnost nařízení je od 1. března 2017.

1.

ODMĚNA

Odměna rozhodčích se skládá ze tří složek a sice paušálu, cestovního příplatku a administrativního
příplatku.

2.

PAUŠÁL

Paušál je odstupňovaný dle úrovně rozhodčího. Paušál se určuje dle rovnice 500  10  3 T  S  min T ; S  ,
kde T je testový výsledek rozhodčího na předsezónním školení (120 až 0 bodů) a S je kategorie
rozhodčího (100 až 0 bodů). V případě, že vypočtené číslo bude vyšší než 1500, náleží rozhodčímu
odměna ve výši 1500 Kč.
Komise rozhodčích může v průběhu srpna přeřadit rozhodčího do jiné kategorie a tím změnit
S vstupující do rovnice a tím i výši paušálu, resp. odměny.
2.A. NEÚČAST NA PŘEDSEZÓNNÍM ŠKOLENÍ
Pokud se rozhodčí nezúčastnil předsezónního školení (nenapsal test), tak T bude nižší z těchto dvou
hodnot
 Mediánový výsledek rozhodčích o jednu kategorii horších
 Výsledek daného rozhodčího z loňského testu (pokud nepsal ani ten, tak je T rovno nule)
2.B. ZÁPASY FLAG FOTBALU
Neurčí-li Komise rozhodčích jinak, platí pro zápasy flag fotbalu jednotný paušál 800 Kč (za turnaj).
2.C. ZÁPASY NESTANDARDNÍ DÉLKY
Paušál za zápasy nestandardní délky nebo turnaje, určuje Komise rozhodčích.

3.

CESTOVNÍ PŘÍPLATEK

3.A. URČENÍ VZDÁLENOSTI
Vzdálenost se určuje podle Google Maps a to mezi areálem (dle informace na webu ČAAF) a bydlištěm
rozhodčího. Při určení vzdálenosti musí rozhodčí dbát na optimalizaci vzdálenosti.
3.A.1. BYDLIŠTĚ V ZAHRANIČÍ
Má-li rozhodčí bydliště v zahraničí, určuje se vzdálenost z hraničního přechodu na dané trase. Toto platí
pouze v případě zápasů konaných v Česku.
3.B. VÝŠE CESTOVNÍHO PŘÍPLATKU
Výše je daná součinem vzdálenosti a jednotné sazby 2 Kč.
3.B.1. CESTA JEDNOTLIVCE
V případě, že rozhodčí cestuje sám, platí zvláštní sazba 4 Kč.
Této lze využít v případě, že by cesta s ostatními rozhodčími nedávala geograficky ani ekonomicky
smysl, tzn. někdo by se vracel, resp. náklady na společnou cestu by byly vyšší než na dvě nebo více
jednotlivých cest.
Zvláštní sazba neplatí v případě cest, kde lze minimálně 100 km cestovat vlakem na tratích Praha-Brno,
Brno-Ostrava nebo Ostrava-Praha. Při těchto cestách se vzdálenost určuje dle vzdáleností po železnici
(Idos), nikoliv po silnici.
Vyšší sazbu lze dle obecné zásady využít na celou cestu mezi bydlištěm rozhodčího a areálem, i na
část cesty.

4.

ADMINISTRATIVNÍ PŘÍPLATEK

Na administrativní příplatek má nárok pouze referee zápasu. Administrativní příplatek se skládá z části
za vyplnění zápisu a s ním spojených povinností a za sledování změn na zápasových soupiskách.
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4.A. ČÁST ZA ZÁPIS
Je vždy ve výši 200 Kč.
4.B. ČÁST ZA SOUPISKY
Je ve výši 50 Kč za každou nadlimitní změnu na zápasové soupisce. Tato část je zastropována na 500
Kč za zápas.

5.

VÍCE ZÁPASŮ

V případě, že rozhodčí během dne rozhoduje více zápasů, má nárok na paušál a případně
administrativní příplatek za všechny rozhodované zápasy.
5.A. CESTOVNÍ PŘÍPLATEK NA VÍCE ZÁPASŮ (V JEDNOM AREÁLU)
Cestovní příplatek platí ve výši jednoho zápasu a mezi tyto zápasy se dělí.
5.B. CESTOVNÍ PŘÍPLATEK NA VÍCE ZÁPASŮ (VE VÍCE AREÁLECH)
Cestovní příplatek se vypočte postupným součtem, tzn. mezi bydlištěm rozhodčího a prvním areálem,
mezi areály a mezi druhým areálem a bydlištěm rozhodčího. Takto vypočtený cestovní příplatek se pak
dělí mezi zápasy.

6.

VYKAZOVÁNÍ NÁROKU

Rozhodčí nárok na odměnu vykazuje výplatnicí a případně fakturou. Výplatnice se posílají za všechny
zápasy během kalendářního měsíce (nebo za delší období, avšak vždy v jednotkách měsíců). Na jednu
výplatnici se sdružují všechny zápasy během vybraného období, ale vždy jen za každou soutěž
odděleně. Bližší pokyny jsou uvedeny přímo na výplatnici.
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