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1. ODMĚNA 

Odměna rozhodčích se skládá ze tří složek, a sice paušálu, cestovního příplatku a příplatku refereeho. 
Tyto tři složky tvoří v součtu výslednou zápasovou odměnu rozhodčího. 

1.A. ROZHODČÍ MLADŠÍ 18 LET 

Odměna rozhodčího mladšího 18 let se podle níže uvedených pravidel se nepočítá a je vždy 600 Kč, 
bez ohledu na jakékoliv další okolnosti. 

2. PAUŠÁL 

2.A. SOUTĚŽNÍ ZÁPASY TACKLE FOTBALU 

Paušál nemá vazbu na soutěž nebo ligu, ale na výkonnostní úroveň daného rozhodčího a určuje se 

rovnicí 800 + 9 × √𝑇 × 𝐾 × 𝑚𝑖𝑛(𝑇; 𝐾)3
, 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 se stanovuje před sezónou, je během sezóny neměnný a může nabývat hodnot od 800 Kč 
(minimální paušál) do 1700 Kč (maximální paušál).1 

2.A.1. 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 vyhodnocen2 takovým způsobem, aby alespoň 
jeden rozhodčí získal alespoň 100 bodů a alespoň jeden rozhodčí získal 0 bodů, tzn. aby bylo 
výsledkové spektrum roztaženo od minima k maximu. 
2.A.1.a. Vliv na výpočet 
Počet bodů získaných v testu do výpočtu paušálu vstupuje jako T. Pokud se rozhodčí nezúčastnil 
předsezónního školení (nenapsal test), tak se mu započte poslední známý testový výsledek, avšak 
počínaje druhou absencí se takový starší testový výsledek snižuje o 20 bodů za každý vynechaný test.3 

2.A.2. KATEGORIE 

Kategorie je komplexním, mnoho faktorů v potaz beroucím, individuálním zohledněním dlouhodobé 
úrovně rozhodčího. Všichni rozhodčí jsou před zahájením sezóny komisí rozhodčích zařazeni do jedné 
ze sedmi kategorií A až G. 
Počty rozhodčích v jednotlivých kategoriích nejsou dané ani absolutně, ani relativně, komise rozhodčích 
však musí při rozhodování o zařazení do kategorií brát ohled na vážený paušál všech rozhodčích. 
2.A.2.a. Vliv na výpočet 
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). Takto přiřazené body do výpočtu paušálu 
vstupují jako K. 

 
1 Rovnicí vypočtená hodnota může být i vyšší, konkrétně asi 1756. V takovém případě však rozhodčímu náleží paušál 1700 Kč 
2 Operacemi, které testové výsledky vhodně upraví, jsou různá obodování otázek, vynásobení celkového výsledku jednotným 

koeficientem nebo odečtení jednotného počtu bodů apod. 
3 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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2.A.2.b. Vážený průměr paušálů 
Rozhodčí musí být do kategorií zařazeni takovým způsobem, aby vážený průměr paušálů všech 
rozhodčích byl nižší než 1250 Kč. 
Do výpočtu váženého průměru vstupují: 

• Rozhodčí, kteří do data4 zařazení do kategorií odevzdají prohlášení rozhodčího, tzn. sami sebe 
označí jako aktivního rozhodčího na danou sezónu; nebo 

• Rozhodčí, kteří v sezónách 2021 až 2022 odpískali alespoň jeden soutěžní zápas tackle fotbalu 
a neukončili členství v ČAAF nebo jiným způsobem nedali jasně najevo, že ukončili činnost 
rozhodčího 

Vážený průměr se počítá dle vzorce ∑ (𝑃𝑖 × 𝑧𝑖)/𝑖 ∑ (𝑧𝑖)𝑖 , kde Pi představuje paušál rozhodčího a zi součet 
odpískaných zápasů rozhodčího v sezónách 2021 až 2022. 
Kategorie (a tím i paušál) rozhodčího, který nebyl vzat v potaz5 při výpočtu váženého paušálu, se stanoví 
podle stejných zásad, nicméně paušál takového rozhodčího je zastropován na částce 1250 Kč.  

2.A.3. ZÁPASY ČLAF 

Pro zápasy ČLAF, tzn. nejvyšší ligy soutěže mužů, se paušál všech rozhodčích navyšuje jednotně o 
200 Kč, tzn. na rozpětí 1000 až 1900 Kč. 

2.B. SOUTĚŽNÍ ZÁPASY FLAG FOTBALU 

Pro všechny rozhodčí platí jednotný paušál 1000 Kč za turnaj. 

2.C. NESOUTĚŽNÍ ZÁPASY 

Paušál dle výše uvedených výpočtů platí obvykle i pro nesoutěžní zápasy. Paušál za nesoutěžní zápasy 
nestandardní délky nebo za turnaje je stanoven individuálně, nicméně ve stejném duchu a 
s přihlédnutím k celkovému hracímu času. 

2.D. 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. 

3. CESTOVNÍ PŘÍPLATEK 

Výše cestovního příplatku je daná rovnicí 𝑆 × 𝐴 + 𝑆 × 𝐵 kde 

• S je km sazba 

• A je první vzdálenost 

• B je druhá vzdálenost  

3.A. KM SAZBA 

Km sazba odráží aktuální ceny paliv a vychází se z ceny benzínu N95 v síti Tank Ono k prvnímu dni (v 
0:01) v daném měsíci následovně: 

• Cena 30.00 až 31.99 Kč → Km sazba 2.50 

• Cena 32.00 až 33.99 Kč → Km sazba 2.60 

• Cena 34.00 až 35.99 Kč → Km sazba 2.70 

• Cena 36.00 až 37.99 Kč → Km sazba 2.80 

• Cena 38.00 až 39.99 Kč → Km sazba 2.90 

• Cena 40.00 až 41.99 Kč → Km sazba 3.00 

• Cena 42.00 až 43.99 Kč → Km sazba 3.10 

• Cena 44.00 až 45.99 Kč → Km sazba 3.20 

• Cena 46.00 až 47.99 Kč → Km sazba 3.30 

• Cena 48.00 až 49.99 Kč → Km sazba 3.40 

• Cena 50.00 až 51.99 Kč → Km sazba 3.50 

• A obdobně ve stejném duchu. Km sazbu lze rovněž vyjádřit tak, že činí 1.00 plus 0.10 za každé 
2 celé Kč ceny benzínu6 

 
4 Datum, s přihlédnutím k termínu školení a začátku sezóny, stanoví a vyhlásí komise rozhodčích 
5 Tzn. rozhodčí, který se rozhodne obnovit činnost, ale rozhodne se tak v průběhu sezóny 
6 Pokud by tedy litr N95 u Tank Ono stál 6.50 Kč, bude km sazba 1.30. Pokud by benzín stál 58.40 Kč, tak bude km sazba 3.90 
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Pro vyloučení pochybnosti oznámí aktuálně platnout km sazbu komise rozhodčích. Při změně ceny 
benzínu v rámci jediného měsíce o alespoň 10 Kč může komise rozhodčích km sazbu změnit, se 
souhlasem Předsednictva, i k jinému dni v měsíci než k prvnímu. 

3.B. OPTIMALIZACE TRASY 

Vždy se počítá se silniční vzdáleností, a to bez ohledu na skutečný způsob cestování. Neberou se 
v potaz žádné uzavírky, individuálně přizpůsobené trasy. Při výpočtu pak platí stejná km sazba bez 
ohledu na typ auta, obsah motoru, kvalitu motorového oleje nebo použití dálniční známky. 
Do výpočtu se použije informace o kilometrické vzdálenosti dle Google Maps, avšak rozhodčí musí dbát 
na optimalizaci vzdálenosti, čímž se rozumí výběr trasy, která je rozumným kompromisem mezi 
vzdáleností a cestovním časem. 
Standardně rozhodčí vybere trasu, kterou Google Maps nabídne jako první. Kilometricky kratší trasu je 
nutné použít v případě, když na jednu minutu navíc připadají alespoň dva ušetřené kilometry trasy.7  

3.C. DEFINICE 

Vzdálenosti se měří vždy podle Google Maps. Relevantními body, resp. pojmy jsou: 

• Areál: Konkrétní adresa (místo), kde se zápas hraje8 

• Bydliště: Konkrétní adresa bydliště dle prohlášení rozhodčího 
o Má-li rozhodčí bydliště v zahraničí a cestou do areálu překročí českou hranici, tak se za 

bydliště považuje k jeho bydlišti nejbližší okresní město v Česku 

• Město: Shodná definice jako u areálu a bydliště, avšak ve smyslu města, nikoliv konkrétní adresy9 

• Kolega: Jiný rozhodčí nominovaný na stejný zápas 

• Trasa kolegy: Optimalizované spojení města kolegy a areálu 

• Místo prvního doteku: K bydlišti nejbližší bod, kterým prochází trasa některého kolegy 

3.D. PRVNÍ VZDÁLENOST 

První vzdálenost je vymezená těmito dvěma body: Bydliště → Areál (a zpět). Nic jiného první vzdálenost, 
vyjma nutné optimalizace trasy, nijak neovlivňuje. 

3.E. DRUHÁ VZDÁLENOST 

Druhá vzdálenost je vymezená těmito dvěma body: Bydliště → Místo prvního doteku (a zpět). Nic jiného 
druhou vzdálenost, vyjma nutné optimalizace trasy a výjimek níže, nijak neovlivňuje.10 

3.E.1. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY 

Z obecného vymezení druhé vzdálenosti platí tyto výjimky 

• Se druhou vzdáleností se vůbec nekalkuluje, pokud je místo prvního doteku ve městě rozhodčího 

• Se druhou vzdáleností se vůbec nekalkuluje, pokud je areál ve městě rozhodčího 

• Je-li místo prvního doteku ve městě areálu, tak se má za to, že místem prvního doteku je areál 

• Je-li místo prvního doteku ve městě kolegy (avšak město areálu je jiné), tak se má za to, že 
místem prvního doteku je město kolegy 

3.F. STROPY 

3.F.1. STROP PRVNÍ VZDÁLENOSTI 

První vzdálenost je zastropována na 250 km (pro každý směr), resp. na 500 km (i zpět). 

 
7 Příklad s trasou Pelhřimov-Příbram. Primární trasa je po D1-D0-D4 má 163 km a trvá 1:37. Lze však poměrně snadno nalézt i 

trasu přes Tábor, která trvá 1:35 a má jen 115 km. Do výpočtu je tedy nutné použít tuto kratší trasu. Jak konkrétně 
rozhodčí pojede, je přitom nepodstatné! 

8 Ve výjimečných a velmi specifických případech, nejčastěji v souvislosti s reprezentačními zápasy v zahraničí, může být stanoven 
„fiktivní areál“. Cestovní příplatek se v takovém případě nepočítá do skutečného, ale do tohoto fiktivního areálu 

9 Městem se rozumí i dálnice vedoucí městem, silniční obchvat města, areál za městem apod. Při zadávání spojení do Google 
Maps se nezadává žádná konkrétní adresa, ale pouze název města. Google Maps takovému zadání zpravidla přiřadí 
hlavní náměstí apod. Ve větších městech bude poté potřeba zpravidla optimalizovat spojení 

10 Druhou vzdálenost lze popsat rovněž tak, že jde o nejkratší možnou vzdálenost jakýmkoliv směrem, kterou rozhodčí musí ujet, 
aby mohl přistoupit do auta jiného rozhodčího (včetně varianty přistoupení na dálničním nájezdu), který jede po své 
optimalizované trase z bydliště do areálu. Příklad: Zápas v Praze, rozhodčí z Plzně a Karlových Varů. Optimalizovaná 
trasa rozhodčího z Plzně vede po D7, optimalizovaná trasa rozhodčího z Karlových Varů po D6, resp. I./6. Pro rozhodčího 
z Plzně je prvním dotekem křižovatka silnic 6 a 27 u Jesenice. Pro rozhodčího z Karlových Varů je prvním dotekem Plzeň. 
Místa prvního doteku jsou tedy pro oba rozhodčí, v tomto konkrétním příkladu, různá 
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3.F.2. STROP DRUHÉ VZDÁLENOSTI 

Druhá vzdálenost je zastropována na 100 km (pro každý směr), resp. na 200 km (i zpět). 

3.F.3. STROP PRO ZÁPASY KONANÉ V ZAHRANIČÍ 

Stropy obou vzdáleností platí jen pro úsek trasy na českém území. Úsek trasy v zahraničí lze poté 
případně přičíst bez omezení.11 

4. REFEREE PŘÍPLATEK 

Na referee příplatek má nárok pouze referee tackle zápasu. 
Výše referee příplatku je daná rovnicí 200 + 50 × 𝑍 kde Z je počet změn na zápasových, resp. finálních 
soupiskách.12 Referee příplatek je zastropován na 500 Kč za zápas. 

5. DVOJZÁPASY APOD. 

5.A. PAUŠÁL 

5.A.1. TACKLE ZÁPASY 

Tackle zápasy (čili zápasy na 4×8 až 4×12 minut) se posuzují odděleně a rozhodčí má nárok na paušál 
za každý rozhodovaný zápas. 

5.A.2. TACKLE TURNAJE 

Tackle turnaje (čili série zpravidla 5s zápasů na 2×8 až 2×12 minut) se posuzují jako jeden zápas a 
rozhodčí má nárok na jeden paušál za celý turnaj. 

5.A.3. FLAG TURNAJE 

Flag turnaje se posuzují jako jeden zápas a rozhodčí má nárok na jeden paušál za celý turnaj. 

5.A.4. KOMBINACE 

Kombinace například tackle zápasu a tackle turnaje se posuzují odděleně. 

5.B. CESTOVNÍ PŘÍPLATEK 

5.B.1. V JEDNOM AREÁLU 

Rozhodčí může nárok na cestovní příplatek uplatit jen u prvního zápasu (turnaje). 

5.B.2. V RŮZNÝCH AREÁLECH 

Cestovní příplatek se vypočte postupným součtem, tzn. bydliště → první areál → druhý areál → bydliště. 
Takto vypočtený cestovní příplatek se pak rozdělí mezi zápasy rovným dílem. Kolegou pro potřebu 
určení druhé vzdálenosti se rozumí jiný rozhodčí nominovaný na stejné zápasy. 

5.C. REFEREE PŘÍPLATEK 

5.C.1. PRVNÍ ZÁPAS 

Výše referee příplatku je daná rovnicí 200 + 50 × 𝑍. 

 
11 Příklady (pro snadnost příkladu – jde o zápas s jediným nominovaným rozhodčím; km jsou jen jedním směrem): 

• Úsek v Česku je 80, úsek v zahraničí 90 km. → Obě vzdálenosti: 170 km (úsek v Česku je pod stropem obou vzdáleností 
a na úsek v zahraničí se strop nezvtahuje) 

• Úsek v Česku je 180, úsek v zahraničí 90 km. → První vzdálenost: 270 km (úsek v Česku je pod stropem a na úsek 
v zahraničí se strop nezvtahuje). Druhá vzdálenost: 190 km (na úsek v Česku se aplikuje strop 100 Kč, úsek v zahraničí 
se přičte celý) 

• Úsek v Česku je 280, úsek v zahraničí 90 km. → První vzdálenost: 340 km. Druhá vzdálenost: 190 km (v tomto případě 
se daný strop aplikuje na úsek v Česku u obou vzdáleností, úsek v zahraničí se přičte celý) 

• Úsek v Česku je 80, úsek v zahraničí 290 km. → Obě vzdálenost: 370 km (úsek v Česku je pod stropem obou 
vzdáleností a na úsek v zahraničí se strop nezvtahuje bez ohledu na kilometry) 

12 Oproti minulým letům tedy referee (dříve administrativní) příplatek náleží už při jediné změně 
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5.C.2. NÁVAZNÝ ZÁPAS 

Výše referee příplatku je daná rovnicí 100 + 50 × 𝑍. O návazný zápas se jedná, pokud je na tento zápas 
nominována většina rozhodčích předchozího zápasu a/nebo většina rozhodčích tohoto zápasu byla 
nominovaná na předchozí zápas. 

5.C.3. TURNAJE 

Výše referee příplatku je daná rovnicí 100 + 100 × 𝐺 + 50 × 𝑍, kde G je počet zápasů turnaje.13 

6. ZVLÁŠTNÍ BONUSY 

Komise rozhodčích před začátkem jarní části sezóny určí 10 hracích dnů v měsících duben, květen a 
červen s nejvyšší očekávanou poptávkou po rozhodčích. Rozhodčí, který odpíská zápasy v 7/8/9/10 
dnech z těchto 10 určených dnů, má nárok na zvláštní jednorázový bonus ve výši 
jedno/dvoj/troj/čtyřnásobku jeho tacklového paušálu. 
Komise rozhodčích před začátkem podzimní části sezóny určí 6 hracích dnů v měsících září a říjen 
s nejvyšší očekávanou poptávkou po rozhodčích. Rozhodčí, který odpíská zápasy v 5/6 dnech z těchto 
určených dnů, má nárok na zvláštní jednorázový bonus ve výši jedno/dvojnásobku jeho tacklového 
paušálu.  
Výhradně flagový rozhodčí má nárok na bonus ve výši násobků 800 Kč. 

7. VYKAZOVÁNÍ NÁROKU 

7.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, vedle členství v ČAAF a uhrazeného členského příspěvku na daný 
rok, zcela nezbytnou podmínkou pro nominaci na zápas. 

7.B. DOKLADY 

Rozhodčí nárok na odměnu vykazuje výplatnicí, případně fakturou. Výplatnice se posílají 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.14 

7.C. LHŮTA 

Doklady týkající se zápasů konaných do října (včetně) musí být doručeny do dvou měsíců od skončení 
měsíce, ve kterém se zápas konal, a současně nejpozději do 30. listopadu. 
Doklady týkající se zápasů konaných od listopadu (včetně) musí být doručeny do 30 dnů od konání 
zápasu. 
Nedoručí-li rozhodčí doklady ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok na odměnu. 

7.D. ZAHRANIČNÍ ROZHODČÍ 

Zahraniční rozhodčí lze vyplácet výhradně prostřednictvím jejich národních asociací. 

7.E. ZAOKROUHLENÍ 

Každá ze složek odměny se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. 

 
13 Obvyklý turnaj 5s tacklu, tedy 3 zápasy hrané na zhruba 2×10 minut: ne 200, ale 400 plus část za změny  
14 Na fakturu není potřeba uvádět všechny zápasy (tzn. opisovat výplatnici), postačí uvést součty za jednotlivé výplatnice, např. 

Rozhodování zápasů-duben 6000 – Rozhodování zápasů-květen 5000 – Celkem 11000 



 

Nařízení Předsednictva 

7.F. VELMI SLOŽITÉ PŘÍPADY 

V případech, kdy rozhodčí přes veškerou snahu nechápe výše uvedené a není schopen správně 
vykázat nárok na odměnu, má možnost resp. povinnost obrátit se na komisi rozhodčích. 
 


