
Zprávy ČAAF 3/2012

Sazebník rozhodčích
Sazebník rozhodčích přijmutý jako nařízení Předsednictva 1/2012. Celého jeho znění je níže.

NAŘÍZENÍ PŘEDSEDNICTVA 1/2012  
SAZEBNÍK ODMĚN, NÁHRAD A TRESTŮ ROZHODČÍCH PRO SEZÓNU 2012  

1. ODMĚNA  

Odměna se skládá ze základní výše a bonusů a je spojen s řízením zápasu. 

1.A. Základní výše  

Je 400 Kč. 

1.B. Vědomostní bonus  

Činí až 600 Kč. Bonus se vypočítává před sezónou a určí dle rovnice ( )3 ;min6 STSTBON ×××= , 

kde BON je výše vědomostního bonusu, T je testový výsledek rozhodčího na předsezónním školení (120 až 0 
bodů) a S je kategorie rozhodčího (100 až 0 bodů). V případě, že vypočtený bonus bude vyšší než 600, náleží 
rozhodčímu bonus ve výši 600 Kč. Komise rozhodčích může k 1.červenci přeřadit rozhodčího do jiné kategorie 
a tím změnit S vstupující do rovnice a tím i výši BON.

1.C. Oddanostní bonus  

Činí až 200 Kč. Přesná výše se určuje dle počtu odpískaných zápasů v předcházejících obdobích. Bonus se 
vypočítává zvlášť před ČLAF (jarní  částí sezóny) a zvlášť před ČJLAF (podzimní částí sezóny) a platí vždy 
jednu soutěž.

Pro ČLAF je rozhodujícím kritériem počet odpískaných zápasů v předcházejících dvou sezónách (sezóna 
2011 má váhu 2/3 a sezóna 2010 má váhu 1/3), pro ČJLAF počet odpískaných zápasů v  sezóně 2011 a počet 
odpískaných zápasů v ČLAF 2012 (obojí se stejnou váhou).

Bonus  se  určí  dle  rovnice  [ ]( )∑
=

××−=
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nnn MAXZAPBON ω ,  kde  BON  je  výše 

oddanostního bonusu, ZAP je počet odpískaných zápasů, MAX je počet zápasů v rozhodném období a ω je váha 
rozhodného období.

• Termín, kdy rozhodčí byl k dispozici, ale nebyl nominován, je považován za odpískaný zápas
• Koná-li se v jeden den více zápasů, jsou pro potřeby tohoto výpočtu považovány za zápas jeden
• Podmínkou zahrnutí  odpískaného zápasu do výpočtu oddanostního bonusu je dodání  termínů  bez 

dalších omezení (např. místních) a to nejpozději do pondělí před příslušným hracím dnem
• Do výpočtu jsou zahrnuty pouze termíny, ve kterých se hrají zápasy pořádané ČAAF a rozhodčí byl 

na tyto zápasy k dispozici
• Halové mistrovství se započítává jako dva zápasy do „ZAP“ i „MAX“

Je-li poměr ZAP/MAX nižší než 0,3, je BON rovno 0. Je-li poměr ZAP/MAX vyšší než 0,8, je BON rovno 
200.

Počínaje sezónou 2013 bude oddanostní bonus zrušen a místo něj bude navýšen vědomostní bonus.

2. CESTOVNÉ  

2.A. Vzdálenosti  

Vzdálenosti pro výpočet cestovného jsou uvedeny v tabulce. Není-li bydliště rozhodčího nebo místo konání 
zápasu  v tabulce  uvedeno,  počítá  se  se  vzdáleností  do  příslušného  krajského  města,  případně  s variantou 
individuálního cestovného.
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Tabulka  počítá  se stavem  k době vydání  Nařízení,  v průběhu  sezóny se tabulka  může  doplnit.  Takové 
doplnění  provádí  komise  rozhodčích,  nepodléhá  novému  schválení  Předsednictvem  a  stává  se  platným 
v okamžiku doplnění.

B C H J K L M T E P A S U Z Wro SK
Brno 10/30 212 143 109 335 307 78 171 146 295 209 293 96 286 129 Brno
Č. Budějovice 213 5/30 223 105 227 251 287 381 190 135 152 236 305 374 270 Č. Budějovice
Hradec Králové 143 223 5/30 106 249 99 140 241 23 208 115 187 207 175 278 Hradec Králové
Jihlava 109 105 106 5/30 230 202 183 277 84 190 103 188 201 268 233 Jihlava
Karlovy Vary 335 227 249 230 5/30 245 409 503 243 82 127 119 427 427 459 Karlovy Vary
Liberec 307 251 99 202 245 5/30 238 339 120 204 109 96 399 215 430 Liberec
Olomouc 78 287 140 183 409 238 5/30 96 135 370 283 367 64 207 201 Olomouc
Ostrava 171 381 241 277 503 339 96 10/30 235 466 377 461 108 197 294 Ostrava
Pardubice 146 190 23 84 243 120 135 235 5/30 191 111 180 202 185 269 Pardubice
Plzeň 295 135 208 190 82 204 370 466 191 5/30 92 177 387 376 419 Plzeň
Praha 209 152 115 103 127 109 283 377 111 92 10/30 87 301 286 333 Praha
Příbram Příbram
Ústí n. Labem 293 236 187 188 119 96 367 461 180 177 87 5/30 385 319 415 Ústí n. Labem
Zlín 96 305 207 201 427 399 64 108 202 387 301 385 5/30 299 161 Zlín
Wroclaw 286 374 175 268 427 215 207 197 185 376 286 319 299 - 409 Wroclaw
Slovensko 129 270 278 233 459 430 201 294 269 419 333 415 161 409 5/30 Slovensko

B C H J K L M T E P A S U Z Wro SK

2.B. Při použití automobilu  

Nárok na cestovné má pouze řidič auta a to ve výši 5 Kč za každý kilometr vzdálenosti (v obou směrech) a 
ve výši případných zahraničních silničních poplatků jako mýtné, dálniční známka apod.

Jednotliví rozhodčí jsou k zápasu povinni přicestovat společně (postupné společné cestování) a rozhodujícím 
je  v tomto  případě  součet  dílčích  vzdáleností.  Použití  více  vozidel  je  možné  jen  v rámci  města  a 
v odůvodněných  případech  (více než  čtyři  rozhodčí  cestující  společně,  o poznání  časově delší  cesta,  zjevně 
různé směry cestování).

V případě  změny cen1 pohonných  hmot  v průběhu  roku,  může  komise rozhodčích  přistoupit  ke  úpravě 
sazby.

2.C. Při použití veřejné dopravy  

Proplatit  lze  jakýkoliv  místu  a  času  přiměřený  způsob  dopravy  včetně  příplatků,  místenek  apod.  Při 
společném cestování  více rozhodčích  je nutné  využít  obchodních  nabídek  dopravce  pro  skupiny,  jsou-li  k 
dispozici  a  mají-li  rozhodčí  možnost  použít  i  automobil,  tak by cestovné nemělo být vyšší než-li  v případě 
použití  automobilu.  Při  cestování  na  zápas  konaný v jiném městě než  je město bydliště  rozhodčího,  nelze 
nárokovat MHD v místě bydliště rozhodčího.

Nárok  na  proplacení  nákladů  spojených  s použitím  veřejné dopravy lze žádat  jen  na  základě  dodaných 
jízdenek.

3. ČASOVNÉ  

Za každý kilometr vzdálenosti (v jednom směru) mezi místem rozhodčího a místem konání zápasu náleží 
časovné ve výši  1  Kč.  Vzdálenosti  se určují  stejně jako v případě  cestovného.  V případě  nepřímé  cesty do 
konání  místa  zápasu  (postupné  společné  cestování  rozhodčích)  je  rozhodující  součet  dílčích  vzdáleností. 
Minimální uznatelnou vzdáleností je 100 km.

4. ADMINISTRATIVNÍ PŘÍPLATEK  

Referee zápasu má za vyplnění Zápisu nárok na příplatek 100 Kč. Zápis musí být vyplněn zcela a správně. 
Takto vyplněný Zápis je nutno poslat do pondělí následujícího po zápase do 12:00 na emaily info@caaf.cz a 
officials@caaf.cz. Referee zápasu tuto povinnost (a tím i odměnu) může přenést na jiného rozhodčího.

1  Při překročení 36 Kč za litr benzinu na 5,50; při poklesu pod 32 Kč na 4,50. Ceny dle webu CCS
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5. ZLATÝ POKLAD  

Jednorázová, po skončení sezóny vyplácená, odměna v celkové výši 10.000 Kč, která bude rozdělena mezi 
rozhodčí splňující následující podmínky

• Dosáhl poměru ZAP/MAX alespoň 0,90 (viz výpočet v bodě Oddanostní bonus)
• Účast (případně náležitá omluva) na halovém mistrovství
• Dosáhl  při  vypracování  písemného  testu  na  předsezónním  školení  takového výsledku,  že  se  při 

seřazení testů všech účastníků školení vyjma nováčků umístil v lepší polovině.

6. TRESTY  

O všech trestech pro rozhodčí rozhoduje disciplinární komise po konzultaci s komisí rozhodčí.

6.A. Zrušení termínu  

Pokutováno je odvolání rozhodčím původně nahlášeného volného termínu později, než v pondělí 12:00 před 
příslušným termínem.

Výše pokuty je daná termínem oznámení omluvy
• Během pondělí až čtvrtka: 600 Kč
• Během pátku: 900 Kč
• Během soboty nebo neděle (nejpozději dvě hodiny před zápasem): 1.200 Kč

Výjimkou  z udělení  pokuty je  omluva  z  důvodu  pracovní  neschopnosti,  úmrtí  v  rodině  nebo  vážných 
dopravních komplikací (vše nutno doložit). Od pokuty je upuštěno, pokud dojde k omluvě na termín, na který 
rozhodčí původně nebyl nominován.

6.B. Neomluvená neúčast na zápase  

Je potrestána pokutou 2.000 Kč.

6.C. Porušení ustanovení bodu Rozhodčí v     Herním řádu  

Poruší-li rozhodčí příslušná ustanovení Herního řádu lze udělit tyto tresty:
• Nominace  a  dostavení  se  k zápasu:  V případě  řízení  zápasů  bez  nominace  může  být  rozhodčí 

potrestán pokutou do výše 2.000 Kč
• Nominace a dostavení se k zápasu: V případě opakovaného pozdního dostavení se k zápasu může být 

rozhodčí potrestán pokutou do výše 500 Kč
• Kompetence  a  povinnosti  rozhodčích:  V případě  nedostatečného  plnění  povinností2 může  být 

rozhodčí potrestán pokutou do výše 1.000 Kč
• Zápis:  V případě  nedostatečného  vyplnění  nebo  pozdního  odeslání  může  být  rozhodčí  potrestán 

pokutou v podobě nevyplacení administrativního příplatku a navíc i nevyplacením a pokutou do 
výše 500 Kč

7. VYBAVENÍ  

Nově registrovaní rozhodčí mají nárok na příspěvek od ČAAF na vybavení rozhodčího ve výši až 2500 Kč. 
Příspěvek je podmíněn  hromadným nákupem přes ČAAF. Rozhodčí musí  poskytnutý příspěvek v plné výši 
vrátit,  a současně uhradit  pokutu ve výši 1000 Kč, pokud v následujících dvou sezónách nedosáhne poměru 
ZAP/MAX (dle oddanostního bonusu) vždy alespoň 0,60.

2  Povinnostmi není myšlena kvalita rozhodování (holding, offside), ale neuvedení porušení HŘ do Zápisu 
apod.
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