SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH
NAŘÍZENÍ PŘEDSEDNICTVA 3/2021
Nařízení upravuje stanovování odměn rozhodčích a způsoby vykazování nároků na odměny ze stran
rozhodčích.
Nařízení bylo vydáno dne 11. března 2021 a později aktualizováno 30. června 2021. Nařízení je účinné
ode dne vydání, resp. jeho aktualizace a nahrazuje Nařízení Předsednictva 3/2020.

1.

ODMĚNA

Odměna rozhodčích se skládá ze tří složek, a sice paušálu, cestovního příplatku a administrativního
příplatku. Tyto tři složky tvoří v součtu výslednou odměnu rozhodčího.
1.A. Rozhodčí mladší 18 let
Odměna rozhodčího mladšího 18 let se podle níže uvedených pravidel se nepočítá a je vždy 800 Kč,
bez ohledu na další okolnosti.
1.B. Zahraniční zápasy
Pro zahraniční zápasy může být použit tento sazebník, nicméně odměna může být stanovena i dohodou
trojice zapojených stran, tzn. nominující ČAAF, pořadatele a nominovaného rozhodčího.

2.

PAUŠÁL

2.A. Soutěžní zápasy, tackle fotbal
Paušál je individuálním zohledněním dlouhodobé úrovně rozhodčího. Paušál se stanovuje před
sezónou a je během dané sezóny neměnný.
Paušál se určuje rovnicí 800 + 9 × 𝑇 × 𝐾 × 𝑚𝑖𝑛(𝑇; 𝐾), která v sobě kombinuje teoretickou znalost
pravidel fotbalu vyjádřenou testovým výsledkem (T) i jejich praktickou aplikaci a obecnou úroveň
rozhodčího vyjádřenou zařazením do některé ze sedmi kategorií (K).
Paušál může nabývat hodnot od 800 Kč (minimální paušál) do 1700 Kč (maximální paušál).1
2.A.1. Vážený průměr paušálů všech rozhodčích
Rozhodčí musí být do kategorií zařazeni takovým způsobem, aby vážený průměr paušálů všech
rozhodčích byl nižší než 1250 korun.
Všemi rozhodčími se přitom rozumí:
 Rozhodčí, kteří do data2 zařazení do kategorií odevzdají3 prohlášení rozhodčího, tzn. sami sebe
označí jako aktivního rozhodčího na danou sezónu; nebo
 Rozhodčí, kteří v sezónách 2019 a 2020 odpískali alespoň jeden soutěžní zápas a neukončili
členství v ČAAF nebo jiným způsobem nedali jasně najevo, že ukončili činnost rozhodčího
Vážený průměr se počítá dle vzorce ∑ (𝑃 × 𝑧 )/ ∑ (𝑧 ), kde Pi představuje paušál rozhodčího a zi součet
odpískaných zápasů rozhodčího v sezónách 2019 a 2020.
2.A.2. Testový výsledek
Testovým výsledkem je počet bodů, které rozhodčí získal v testu na předsezónním školení. Rozsah
dosažitelného výsledku je 0 až 120 bodů. Test musí být vyhodnocen4 takovým způsobem, aby alespoň
jeden rozhodčí nenováček získal alespoň 100 bodů a alespoň jeden rozhodčí nenováček získal 0 bodů,
tzn. aby bylo výsledkové spektrum roztaženo od minima k maximu.
Pokud se rozhodčí nezúčastnil předsezónního školení (nenapsal test), tak se počínaje druhou absencí
T snižuje o 20 bodů za každý vynechaný test.5
2.A.3. Kategorie
Zařazení do kategorií je na rozhodnutí KR a počty rozhodčích v jednotlivých kategoriích nejsou striktně
dané ani absolutně, ani relativně. KR však musí o rozhodnutí do kategorií rozhodnout s ohledem na
vážený paušál všech rozhodčích.
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Rovnicí vypočtená hodnota může být i vyšší, konkrétně asi 1756. V takovém případě však rozhodčímu náleží paušál 1700 Kč
Datum, s přihlédnutím k termínu školení a začátku sezóny, stanoví a vyhlásí KR
3
Zarhnuti jsou tedy i nováčci, nicméně ti výsledek nemohou ovlivnit, protože jejich váha ve výpočtu je nulová
4
Operacemi, které testové výsledky vhodně upraví, jsou různá obodování otázek, vynásobení celkového výsledku jednotným
koeficientem nebo odečtení jednotného počtu bodů
5
Při jedné absenci se tedy T nesnižuje, při druhé se T snižuje o 20 bodů, při třetí o 40 bodů atd.
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Kategorií je celkem 7, A až G. Každé z kategorií je přiřazen počet bodů vstupujících do výpočtu paušálu
následovně: Kategorie A 100/6×6 (tzn. 100), kategorie B 100/6×5, kategorie C 100/6×4, kategorie D
100/6×3, kategorie E 100/6×2, kategorie F 100/6×1, kategorie G 100/6×0 (tzn. 0).
Kategorie (a tím i paušál) rozhodčího, který nebyl vzat v potaz6 při výpočtu váženého paušálu všech
rozhodčích, se stanoví podle stejných zásad, nicméně paušál takového rozhodčího je zastropován na
částce 1250 korun.
Rozhodčí nováčci jsou ve své první sezóně automaticky zařazeni do kategorie G.
2.B. Soutěžní zápasy, flag fotbal
Není-li v konkrétním případě stanoveno odlišně, platí paušál 1000 Kč za celý turnaj.
2.C. Nesoutěžní zápasy
Paušál je určen úrovní účastníků, dle soutěžních zápasů. V případě odlišných úrovní platí vyšší paušál.
2.D. Zápasy nestandardní délky
Paušál za zápasy nestandardní délky nebo za turnaje je stanoven individuálně, nicméně ve stejném
duchu a s přihlédnutím k celkovému hracímu času.

3.

CESTOVNÍ PŘÍPLATEK

Výše cestovního příplatku je daná součinem vzdálenosti a sazby, která činí 2.50 Kč. Této sazby se užije
jak při prvním, tak při druhém výpočtu.
Celkový cestovní příplatek je daný prostým součtem prvního a druhého výpočtu.
3.A. Měření vzdálenosti
Vzdálenosti se měří vždy podle Google Maps, bez ohledu na skutečné cestování jednotlivých
rozhodčích nebo způsob cestování, tzn. vždy se počítá se silniční vzdáleností. Rozhodčí musí dbát na
optimalizaci vzdálenosti a nebere v potaz žádné individuálně upravené cesty, uzavírky apod.
Relevantními body jsou:
 Areál, ve kterém se hraje. Dle informace na webu ČAAF.
 Bydliště rozhodčího. Má-li rozhodčí bydliště v zahraničí a cestou překročí českou hranici, měří se
vzdálenost až z hraničního přechodu na dané trase.
 Místo spojení trasy. Při hledání místa spojení trasy se hledá k bydlišti rozhodčího nejbližší možné
místo, kde by mohlo dojít k logickému spojení cestovní trasy rozhodčího s cestovní trasou
jakéhokoliv jiného rozhodčího stejného zápasu.
3.B. První výpočet
Na cestovní příplatek určený prvním výpočtem mají nárok všichni rozhodčí, bez ohledu na způsob
cestování, jeho nákladovost atd.
3.B.1. Postup
Do výpočtu vstupuje vzdálenost mezi areálem a bydlištěm rozhodčího. V potaz se nebere žádné
případné spojování tras, pouze informace z Google Maps.
3.B.2. Obecný strop
První výpočet je zastropován na 240 km (pro každý směr), tzn. na částce 1200 Kč.7
Sekretář může ve výjimečných případech, například pro zápasy v zahraničí, tento strop změnit nebo
rozhodnout o jiném postupu, který bude reflektovat specifickou situaci.
3.B.3. Zvláštní strop pro flag
Cestuje-li rozhodčí na turnaj flagové soutěže mládeže, jehož se účastní tým klubu, kterého je rozhodčí
členem, je cestovní příplatek zastropován na 100 km, tzn. na částce 500 Kč. V ostatních případech platí
i pro cestování na flagové turnaje obecný strop.
3.C. Druhý výpočet
Na cestovní příplatek určený druhým výpočtem mají rozhodčí nárok pouze v případě, že by cesta
s ostatními rozhodčími nedávala geograficky ani ekonomicky smysl, tzn. náklady na společnou cestu
by byly vyšší než na dvě nebo více samostatných cest. Případně při krátkých trasách, viz dále.
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Tzn. rozhodčí, který se rozhodne obnovit činnost, ale rozhodne se tak v průběhu sezóny
Při vzdálenosti přes 240 km lze tedy nárokovat pouze 1200 Kč, bez ohledu na skutečnou vzdálenost

Nařízení Předsednictva

3.C.1. Postup
Do výpočtu vstupuje vzdálenost mezi bydlištěm rozhodčího a areálem, případně mezi bydlištěm
rozhodčího a místem spojení tras (podle toho, která vzdálenost je kratší), dle následujících podmínek.
 Je-li místo spojení tras ve městě8 bydliště rozhodčího a současně je mezi bydlištěm rozhodčího
a areálem více než 15 km, tak se ke spojení tras nepřihlíží a druhý výpočet nelze využít.9
 Je-li místo spojení tras ve stejném městě jako areál, lze druhý výpočet provést pro celou trasu
(ačkoliv by bylo možné najít místo spojení tras).10
 Je-li areál nejvýše 15 km od bydliště rozhodčího, lze druhý výpočet provést pro celou trasu
(ačkoliv by bylo možné najít místo spojení tras).11
 Je-li areál 15-30 km od bydliště rozhodčího, lze nárokovat celkový cestovní příplatek 150 Kč
(ačkoliv by bylo možné najít místo spojení tras a cestovní příplatek takto snížit).12
3.C.2. Strop
Druhý výpočet je zastropován na 80 km (pro každý směr), tzn. na částce 400 Kč.

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.
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

Bod se týká více samostatných zápasů během jednoho dne, nikoliv série zápasů hraných turnajovým
způsobem.
5.A. Paušál
Rozhodčí má nárok na paušál za všechny rozhodované zápasy.
5.B.

Cestovní příplatek

5.B.1. V jednom areálu
Cestovní příplatek platí ve výši jednoho zápasu a mezi tyto zápasy se dělí (oba výpočty13) rovným dílem.
5.B.2. 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 (oba
výpočty) se pak dělí mezi zápasy rovným dílem.
5.C. Administrativní příplatek
Administrativní příplatek lze uplatnit v každém zápase, ve kterém na něj má rozhodčí nárok.
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Dálnice vedoucí městem nebo silniční obchvaty měst se v tomto smyslu považují rovněž za město. Do výpočtu tedy nevstupuje
konkrétní místo (adresa) spojení tras, ale pouze město. Cestuje-li rozhodčí z Jihlavy do Ostravy a cestou dojde ke spojení
trasy v Brně, tak to pro jihlavského rozhodčího nehraje roli. Ať už z dálnice někam sjížděl nebo ne, uvažuje tento rozhodčí
s přímou cestou z Jihlavy do Ostravy
9
Jde o případ, kdy například dva rozhodčí z Prahy cestující do Liberce. Ačkoliv mohou bydlet v jiných částech Prahy, druhý
výpočet použít nelze. Současně však tito dva rozhodčí nemusí mít stejný cestovní příplatek, protože každý provede
výpočet ze svého bydliště. Jiným příkladem může být cesta rozhodčích z Jihlavy a Brna do Ostravy. Rozhodčí z Brna
nemůže použít druhý výpočet, protože cesta rozhodčího z Jihlavy vede přes Brno. Rozhodčí z Jihlavy může druhý výpočet
použít v trase Jihlava-Brno (prakticky však narazí na strop 80 km)
10
Příklad: Rozhodčí z Brna a Ostravy a zápas v Ostravě. Bez ohledu na to, zdali by šlo nalézt spojení tras a celkové náklady tak
mírně snížit, není spojení tras nutné. Rozhodčí z Brna může druhý výpočet použít v trase Brno-Ostrava (prakticky však
narazí na strop 80 km). Rozhodčí z Ostravy může druhý výpočet použít v trase bydliště-areál
11
Proti předchozímu příkladu nebude druhý rozhodčí přímo z Ostravy, ale z Klimkovic a zápas se bude hrát v Porubě/ve Svinově,
tzn. jeho cesta nebude delší než 15 km. Závěry příkladu jsou však stejné
12
Tato podmínka reflektuje skutečnost, že rozhodčí bydlící 15 km od areálu, a současně na trase jiných rozhodčích, by mohl
nárokovat cestovní příplatek 150 Kč, zatímco rozhodčí bydlící 16 km od areálu, a současně na trase jiných rozhodčích,
pouze 80 Kč
13
Příklad s 10km cestou na dvojzápas. První výpočet vychází na 50 Kč a druhý výpočet (pokud jsou splněné podmínky) také na
50 Kč. Za první zápas náleží cestovní příplatek 25+25 Kč, za druhý zápas také 25+25 Kč
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6.

VYKAZOVÁNÍ NÁROKU

6.A. Prohlášení
Prohlášení rozhodčího je svého druhu smlouva mezi rozhodčím a ČAAF, ve které jsou upraveny
podmínky nominování a odměňování rozhodčích. Prohlášení rozhodčího odkazuje nejen na toto
Nařízení Předsednictva, ale i obecně na normy ČAAF.
Předané prohlášení rozhodčího je zcela nezbytnou podmínkou nejen pro možnost být za práci
rozhodčího odměněn, je nutností i pro samotnou nominaci na zápas.
6.B. Doklady
Rozhodčí nárok na odměnu vykazuje výplatnicí, 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 a vždy odděleně za každou soutěž.
Bližší pokyny jsou uvedeny přímo na formuláři výplatnice.
Fakturující rozhodčí předkládá výplatnici rovněž, jako přílohu faktury a k jedné faktuře lze přiložit i více
výplatnic.14
6.C. Doklady
Rozhodčí nárok na odměnu vykazuje výplatnicí, případně fakturou. Výplatnice se posílají optimálně
vždy za všechny zápasy během kalendářního měsíce (případně za delší období, avšak stále
v jednotkách měsíců). Pokyny jsou uvedeny přímo na formuláři výplatnice.
Fakturující rozhodčí předkládá výplatnici rovněž, jako přílohu faktury a k jedné faktuře lze přiložit i více
výplatnic.15
6.D. Lhůta
Doklady musí být doručeny do tří měsíců od skončení měsíce, ve kterém se zápas konal, a současně
nejpozději do 30. listopadu.16 Pro zápasy konané v prosinci a ve výjimečných případech i pro zápasy
jiné stanoví lhůtu sekretář ČAAF individuálně.
Nedoručí-li rozhodčí doklady ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok na odměnu.
6.E. Zaokrouhlení
Každá ze složek odměny se zaokrouhluje na celé koruny.

14

Na fakturu není potřeba uvádět všechny zápasy (tzn. opisovat výplatnici), postačí uvést součty za jednotlivé výplatnice, např.
Rozhodování zápasů soutěže mužů-duben 6000 – Rozhodování zápasů soutěže mužů-květen 5000 – Celkem 11000
Na fakturu není potřeba uvádět všechny zápasy (tzn. opisovat výplatnici), postačí uvést součty za jednotlivé výplatnice, např.
Rozhodování zápasů soutěže mužů-duben 6000 – Rozhodování zápasů soutěže mužů-květen 5000 – Celkem 11000
16
Květnové zápasy musí být vykázané do 31.8., červnové do 30.9., červencové do 31.10. a pozdější zápasy jednotně do 30.11.
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