SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH
NAŘÍZENÍ PŘEDSEDNICTVA 2/2019
1.

ODMĚNA

Odměna rozhodčích se skládá ze tří složek a sice paušálu, cestovního příplatku a administrativního
příplatku.
1.A. ROZHODČÍ MLADŠÍ 18 LET
Odměna rozhodčího mladšího 18 let je vždy pouze 500 Kč a podle níže uvedených pravidel se nepočítá.
1.B. ZAHRANIČNÍ ZÁPASY
Pro zahraniční zápasy může být použit tento sazebník, nicméně odměna může být rovněž stanovena
dohodou ČAAF, pořadatele (a rozhodčího).

2.

PAUŠÁL

Paušál je odstupňovaný dle úrovně rozhodčího. Paušál se určuje dle rovnice 500  10  3 T  S  min T ; S  ,
kde S je kategorie rozhodčího (100 až 0 bodů) a T je testový výsledek rozhodčího na předsezónním
školení (120 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. Komise rozhodčích může rovněž rozhodnout
o zahrnutí dalších faktorů do stanovení T.
2.A. NEÚČAST NA PŘEDSEZÓNNÍM ŠKOLENÍ
Pokud se rozhodčí nezúčastnil předsezónního školení (nenapsal test), tak je T rovno výsledku 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 sazby cestovního příplatku, která činí:
 Základní sazba: 2.50 Kč
 Zvláštní sazba: 5 Kč
3.B.1. OBECNÝ STROP
Cestovní příplatek je zastropován na 240 km, tzn. na částce 1200 Kč, resp. 1500 Kč při maximálním
využití zvláštní sazby.
Sekretář může ve výjimečných případech, například pro zápasy v zahraničí, tento strop změnit.
3.B.2. STROP PRO FLAG
Pro flag je při splnění všech tří podmínek cestovní příplatek zastropován na 100 km, tzn. na částce 500
Kč, resp. 750 Kč při maximálním využití zvláštní sazby.
 Jde o turnaj v rámci FLU15 nebo FLU19
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 Rozhodčí je členem klubu, který se turnaje účastní
 Klub má podanou žádost v programech klubové podpory na cestování na turnaje flagu
Nejsou-li současně splněny všechny tři podmínky, platí pro rozhodčího jen obecný strop.
3.C. SAMOSTATNĚ CESTUJÍCÍ ROZHODČÍ
Zvláštní sazbu lze využít v případě, že by cesta s ostatními rozhodčími nedávala geograficky ani
ekonomicky smysl, tzn. rozhodčí by se vracel, resp. náklady na společnou cestu by byly vyšší než na
dvě nebo více samostatných cest, a z tohoto důvodu jsou z hlediska celkových nákladů zápasu
výhodnější samostatné cesty. Při využití zvláštní sazby tedy nesmí existovat žádný jiný způsob
cestování, který by snížil celkové náklady zápasu.1
3.C.1. SPOJENÍ
Dojde-li po cestě ke spojení trasy2 samostatně cestujícího rozhodčího s trasou jiného rozhodčího, lze
zvláštní sazbu využít jen mezi bydlištěm rozhodčího a bodem spojení tras3. Je-li však místo spojení tras
ve městě4 bydliště rozhodčího, tak se ke spojení nepřihlíží vůbec a zvláštní sazbu nelze využít.
Spojení naopak není nutné, pokud
 Místo spojení tras je méně než 15 km před areálem (nebo místem dalšího spojení).
 Mezi areálem a bydlištěm rozhodčího je nejvýše 15 km (resp. do výše 150 Kč 5), a to bez ohledu
na směry cestování nebo spojování tras.
3.C.2. STROP
Zvláštní sazbu lze použít nejvýše na vzdálenost 60 km, resp. 60 km tam a 60 km zpět. Od 61. kilometru
platí jen základní sazba.6

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. V případě nejasností rozhodne Komise rozhodčích, o který případ jde.
5.A. PAUŠÁL
Rozhodčí má nárok na paušál za všechny rozhodované zápasy.
5.B.

CESTOVNÍ PŘÍPLATEK NA VÍCE ZÁPASŮ

5.B.1. V JEDNOM AREÁLU
Cestovní příplatek platí ve výši jednoho zápasu a mezi tyto zápasy se dělí rovným dílem.

1

Lze-li cestovat více způsoby a alespoň jeden rozhodčí hodlá využít zvláštní sazbu, tak je vždy nutné využití zvláštní sazby
minimalizovat na nejnižší možný rozsah a z hlediska celkových nákladů zápasu při výpočtu jednotlivých cestovních
příplatků použít takový způsob cestování, který je nejméně nákladný – z pohledu celkových nákladů zápasu, nikoliv nutně
z pohledu jednoho konkrétního rozhodčího!
2
Není přitom podstatné, zdali skutečně dojde ke spojení daných cest. Podstatné je pouze to, že tyto cesty nadále pokračují
stejnou trasou
3
Bodem spojení (tzn. bodem, do kterého lze využít zvláštní sazbu) je místo na trase z bydliště rozhodčího do areálu, kde teoreticky
splynou trasy cest rozhodčích v jednu. Nepřihlíží se přitom k možnosti odstavení auta apod., tzn. bodem spojení cesty
může být například i dálniční křižovatka
4
Dálnice vedoucí městem nebo silniční obchvaty měst se v tomto smyslu považují rovněž za město
5
Pokud by tato vzdálenost byla 16 km, tak není nutné použít základní sazbu (tzn. 80 Kč), ale cestovní příplatek bude 150 Kč.
Navýšení tedy má určitý vliv až do vzdálenosti 30 km
6
Alternativně lze uvést, že pro samostatné cesty do 60 km platí sazba 5 Kč a pro samostatné cesty nad 60 km platí sazba 2.50
Kč s přičtením částky 300 Kč
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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 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.

6.

VYKAZOVÁNÍ NÁROKU

6.A. DOKLADY
Rozhodčí nárok na odměnu vykazuje výplatnicí a případně 7 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 odděleně za každou soutěž.
Bližší pokyny jsou uvedeny přímo na formuláři výplatnice.
6.B. LHŮTA
Doklady za zápasy konané v měsících leden až červenec musí být doručeny do 31. srpna. Doklady za
zápasy konané v měsících srpen až listopad musí být doručeny do 30. listopadu. Pro zápasy konané
v prosinci a ve výjimečných případech i pro zápasy jiné stanoví lhůtu sekretář ČAAF individuálně.
Nedoručí-li rozhodčí doklady včas, ztrácí nárok na odměnu.

7.

ÚČINNOST
Toto Nařízení k 1.3.2019 nahrazuje Nařízení Předsednictva 1/2018.

7

Výplatnici musí k faktuře přiložit i fakturující rozhodčí
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