
SMĚRNICE O NÁHRADÁCH A ODMĚNÁCH ROZHODČÍCH A 

DELEGÁTŮ PŘI FOTBALOVÝCH UTKÁNÍCH 

 

článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Směrnice se vztahuje na: 

a) rozhodčí v působnosti ČMFS s platnou licencí rozhodčího, 

b) delegáty v působnosti ČMFS. 

2. Podle této směrnice náleží finanční náhrada rozhodčím a delegátům, kteří jsou řádně delegováni příslušnou komisí ČMFS. 

Náhrada přísluší také rozhodčím, kteří nejsou k utkání delegováni, ale utkání v případě nedostavení se rozhodčích řídí. Musí 

mít však platnou licenci rozhodčího. 

článek 2 

Náhrady rozhodčím a delegátům 

1. Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné, stravné a nocležné. 

2. Jízdné lze proplatit: 

a) na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky (příp. jízdenky včetně místenky) vlakové a autobusové 

dopravy ve výši skutečných výdajů, a to: 

• do 100 km za vlak 2. vozové třídy nebo autobus 

• nad 100 km za vlak 1. vozové třídy nebo autobus 

• nad 300 km za rychlík 1. vozové třídy včetně lůžka (lehátka) nebo autobus 

• výdaje za zpáteční cestu se proplácí v téže výši doložené prvotními doklady. 

b) při použití vlastního silničního motorového vozidla ve výši sazby, zveřejněné v rozpisu příslušné soutěže, za každý ujetý km 

z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem. Řídícím orgánům soutěží se doporučuje stanovit částku ve výši 

3,50 Kč. V odůvodněných případech je možno stanovit i částku vyšší, nejvýše však do výše částky stanovené obecně 

závazným právním předpisem. Rozhodčí nebo delegát musí vždy uvést SPZ  a druh vozidla na dokladu o vyúčtování 

jízdného, kde rovněž svým podpisem potvrdí, že uvedené údaje jsou pravdivé. Tím současně souhlasí a bere na vědomí, že 

ČMFS neodpovídá za škodu, která by mu vznikla na vozidle při cestě k utkání a zpět resp. v přímé souvislosti s účastí na 

utkání. 

3. Stravné lze proplatit do výše stanovené obecně závazným právním předpisem. 

4. Nocležné lze proplatit jen v nezbytně nutných případech, a to do výše prokázaných skutečných výdajů. 

článek 3 

Odměňování rozhodčích 

1. Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni podle sazebníků, které tvoří přílohu této směrnice. Sazby odměn uvedené v těchto 

sazebnících jsou pro všechny kluby a orgány ČMFS závazné. 

2. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní utkání, v němž se střetávají soupeři různých kategorií (věkových 

i výkonnostních), náleží mu odměna podle kategorie družstva pořádajícího utkání. 

3. Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí částek uvedených v sazebníku. Její výše se 

řídí v rozmezí minimálních a maximálních sazeb podle úrovně kategorií zúčastněných družstev. 

4. Utkání Interpoháru jsou pro stanovení výše odměn rozhodčím považována za mistrovská utkání. 

5. Jestliže  je k jakémukoli utkání delegován 4. rozhodčí, přísluší mu odměna ve výši 50 % odměny asistenta rozhodčího, pokud 

příslušný řídicí orgán nebo tyto směrnice nestanoví něco jiného. 

6. Jestliže se v průběhu hry rozhodčí (asistent) zraní nebo onemocní a dále není schopen utkání řídit a jeho funkci převezme jiný 

kvalifikovaný rozhodčí, vyplatí se oběma rozhodčím alikvotní část příslušné odměny. Rozhodující pro určení alikvotní části 

bude v zápisu o utkání uvedená minuta doby hry, ve které došlo k převzetí funkce rozhodčího (asistenta). 

7. Je-li utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno z jakýchkoli důvodů, přísluší rozhodčímu odměna v plné výši stanovené 

tímto předpisem. 

 

 

 



 

článek 4 

Odměňování delegátů          

 1. Delegátům ČMFS náleží následující odměna: 

 a)            • I. liga      3000 Kč 

      • II. liga     3000 Kč 

           • I. liga staršího dorostu         500 Kč 

            • technický delegát I. a II. liga  1000 Kč   

               • ČFL,MSFL        1000 Kč 

          •  divize                    600 Kč 

    b) při utkáních poháru ČMFS:  

    • 1. – 4. kolo                        500 Kč 

    • čtvrtfinále a semifinále    1000 Kč 

    • finále                                3000 Kč 

 2. Delegátům, krajských a okresních mistrovských soutěží se stanoví odměny takto: 

a) krajské soutěže do 400 Kč 

b) okresní soutěže do 200 Kč 

 3. Řídící orgány jsou oprávněny stanovit přiměřenou odměnu až do výše 200 Kč také pro delegáty soutěží mládeže, které ve 

své kompetenci řídí. 

článek 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Náhrady a odměny podle této směrnice vyplácí pořadatel utkání bezprostředně po jeho skončení, pokud příslušné předpisy 

ČMFS nebo rozhodnutí orgánů nestanoví něco jiného. 

2. Náhrady  a odměny vyplácené podle této směrnice jsou uvedeny v Kč před zdaněním. 

3. V případě, že se utkání neuskuteční, nelze rozhodčím vyplatit odměny podle přiložených sazebníků odměn rozhodčích      a 

delegátům podle čl. 4 odst. 1 a 2 této směrnice. Rozhodčí a delegát obdrží pouze náhrady dle čl. 2. 

4. Stanovení výše sazby za každý ujetý km, při použití vlastního motorového vozidla podle čl. 2 odst. 2 písm. b) této směrnice, je 

v pravomoci výkonného výboru orgánu řídícího příslušnou soutěž a platí od okamžiku zveřejnění v rozpisu příslušné soutěže. 

 5. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1994. Další změny nabývají účinnosti dnem 1. 3. 1996  1. 7. 1997, 1. 7. 1998  1. 7 . 2001, 

30.10.2001, 1.7.2002 , 1.7.2003 1.7.2004. a 1.7.2007 

  

 

 

 

Sazebník odměn rozhodčích 

Soutěže řízené OFS 

Druh soutěže Utkání mistrovské 

přátelské, 

turnaje 

přátelské, 

turnaje 

      norm. hrací čas zkrác. hrací čas 

  HR AS HR AS HR AS 

Dospělí             

výběry OFS x x 150 80 50 30 

okresní přebor (II. třída)    300   200 100 50 50 30 

okresní soutěže (III. a IV. tř.)    250   150 80 50 50 30 

Dorost             

výběry OFS x x 100 50 50 30 

okresní soutěže 
  200  100 60 30 30 20 

(II. III. a IV. třída) 

Žáci             

výběry OFS x x 100 50 50 30 

okresní soutěže   130     70 50 30 30 20 

minifotbal 100 x 50 x 30 x 


