
 

PŘÍLOHA č. 6 
 

O P A T Ř E N Í 
k odměňování a náhradám rozhodčích, delegátů ČVS 
a delegátů STK ČVS v soutěžním období 2017/2018 

 

Rozhodčím, delegátům ČVS a delegátům STK ČVS (dále jen funkcionářům) delegovaným 
k řízení mistrovských utkání náleží odměna za výkon a další náhrady dle tohoto opatření, 
které je součástí Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže ČVS. Náhrady a odměny 
se stanovují takto: 
 

Článek I 
Odměňování a cestovní náhrady rozhodčích EX-M, Z a baráží do EX-M, Z 

1. a 2. rozhodčím v utkáních EX-M,Z a baráží do EX-M,Z se poskytnou následující paušální 
částky zahrnující odměnu, jízdné a stravné v jedné částce: 
 

EX-M       mimo bydliště  v místě bydliště 
základní dlouhodobá část a 1. kolo play-off      3.000,- Kč        1.600,- Kč 
2. kolo play-off         3.200,- Kč        1.800,- Kč 
3. kolo play-off         3.400,- Kč        2.000,- Kč 

EX-Z           2.600,- Kč        1.400,- Kč 

Nocležné viz čl. II, odst. 2.3 tohoto opatření. 
 

Článek II 
Odměňování a náhrady rozhodčích v ostatních soutěžích ČVS 

neuvedených v čl. I tohoto předpisu a funkcionářů ČVS 

1. Odměny 
 

1. a 2. rozhodčí Čároví rozhodčí Delegát ČVS 
Hlavní rozhodčí a 
delegát STK ČVS 

 1 utkání 1 utkání 1 utkání 1 den 

EX-M  330,- Kč 650,- Kč 850,- Kč 
EX-Z  330,- Kč 550,- Kč 850,- Kč 
1-M 850,- Kč  450,- Kč 850,- Kč 
1-Z 750,- Kč   850,- Kč 
2-M 490,- Kč   850,- Kč 
EX-JRI 470,- Kč  350,- Kč 850,- Kč 
2-Z 440,- Kč   850,- Kč 
EX-JKY 420,- Kč   850,- Kč 
1-JRI a EX-KTI 350,- Kč   850,- Kč 
1-JKY a EX-KKY 310,- Kč   850,- Kč 
1-KKY 260,- Kč   850,- Kč 
žactvo 160,- Kč (na 2 vítězné sety 110,- Kč) 850,- Kč 

Pro kvalifikační utkání se odměny stanoví podle vyšší soutěže. 
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2. Cestovní náhrady 

2.1 Jízdní výdaje 

2.1.1 Soutěže kategorie „dospělých“ 

a) základní náhrada za km jízdy         4,00 Kč 
b) základní náhrada za km jízdy při použití vozidla 2 osobami     4,50 Kč 
c) základní náhrada za km jízdy při použití vozidla 3 a více osobami    5,00 Kč 
d) náhrada za místní hromadnou dopravu bez doložení dokladů  65,00 Kč 

Stanovuje se tzv. „zásada úspornosti“, tj. že rozhodčí jsou povinni využívat společného 
užití jednoho vozidla, jestliže jejich místo bydliště je jednak ve vzájemné blízkosti nebo 
v tzv. nácestném směru (při delegaci 2, 3 a 4 rozhodčích do stejného místa utkání 
i rozdílný pořadatel a soutěž). V případě, kdy každý z rozhodčích použije vlastní vozidlo 
nebo vlastní dopravu při nedodržení této zásady, má právo pořadatel vyplatit každému 
rozhodčímu náhradu ve výši ½ resp. ⅓ nebo ¼ z jedné celkové částky jízdních výdajů 
dle 2.1.1 b) a c). 

 
2.1.2 Soutěže kategorie „mládeže“ 

KR ČVS se zavazuje  delegovat rozhodčí tak, aby bylo možné v maximální míře postupovat 
v souladu s ustanovením 2.1.2 tohoto předpisu. 

Maximální náhradu jízdného, dle bodu 2.1.2 písmeno a), nelze ze strany družstev uplatnit 
při delegacích rozhodčích ve zvláštním režimu. O využití zvláštního režimu ze strany 
delegačního pracovníka, s vysvětlením důvodu proč dochází k využití zvláštního režimu, 
budou družstva okamžitě vyrozuměna příslušným delegačním pracovníkem KR ČVS. 
Jedná se o tyto situace, kdy má právo KR ČVS využít delegaci ve zvláštním režimu: 
- delegace v pracovních dnech; 
- mimořádné a náhlé nedostupnosti či změny rozhodčích tzv. „na poslední chvíli“ 

bez možnosti tyto změny ze strany KR ČVS ovlivnit (nemoc či obdobné události); 
- změny termínu utkání (jiný den) v průběhu již rozběhnutých a delegovaných soutěží; 
- regionální nedostupnost rozhodčích s ohledem na sídlo družstva či místa konání 

utkání - jedná se o vzdálenost přesahující 75 km. 

a) Základní náhrada za km jízdy jednoho vozidla ve výši 4,- Kč s tím, že maximální 
náhrada jízdného za užití jednoho vozidla se stanovuje na částku 660,- Kč; 
do stanovené maximální částky se náhrada za jízdné vypočte dle skutečně ujetých km 
tj. 4,- Kč x počet ujetých km (tam i zpět). 

b) Základní náhrada za km jízdy při použití jednoho vozidla se 2 osobami (rozhodčími) 
ve výši 4,50 Kč s tím, že maximální náhrada jízdného za užití vozidla se stanovuje 
na částku 920,- Kč; do stanovené maximální částky se náhrada za jízdné stanoví 
dle skutečně ujetých km tj. 4,50 Kč x počet ujetých km (tam i zpět). 

c) Základní náhrada za km jízdy při použití jednoho vozidla se 3 a více osobami 
(rozhodčími) ve výši 5,- Kč s tím, že maximální náhrada jízdného za užití vozidla 
se stanovuje na částku 1.000,- Kč; do stanovené maximální částky se náhrada za 
jízdné stanoví dle skutečně ujetých km tj. 5,- Kč x počet ujetých km (tam i zpět). 

d) Náhrada za místní hromadnou dopravu bez doložení dokladů: 65,- Kč. 

Stanovuje se tzv. „zásada úspornosti“, tj. že rozhodčí jsou povinni využívat společného 
užití jednoho vozidla, jestliže jejich místo bydliště je jednak ve vzájemné blízkosti nebo 
v tzv. nácestném směru (při delegaci 2, 3 a 4 rozhodčích do stejného místa utkání 
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či do míst v blízké vzdálenosti). V případě, kdy každý z rozhodčích použije vlastní vozidlo 
nebo vlastní dopravu při nedodržení této zásady, má právo pořadatel vyplatit každému 
rozhodčímu náhradu ve výši ½ resp. ⅓ nebo ¼ z jedné celkové částky jízdních výdajů 
dle 2.1.2 b) a c). 

 
2.1.3 Všeobecná ustanovení 

a) V případech, kdy dochází k souběhu řízení utkání jednotlivých kategorií v jednom 
místě, lze účtovat náhrady za jízdné jen jednou nebo při více pořadatelích utkání 
rozděleně, tj. odpovídajícím procentuálním podílem podle počtu pořadatelů 
při dodržení ustanovení bodů 2.1.1 a 2.1.2 tohoto předpisu. 

b) V případech, kdy pořadatel nesouhlasí s předloženým vyúčtováním ujetých km, bude 
vzdálenost pro výpočet náhrady jízdného stanovena na základě dostupných 
mapových či navigačních systémů. 

c) V případech, kdy je provedena delegace na dvě následná utkání nebo akci ve dvou 
či více dnech, náleží náhrada za jízdné dle odstavců 2.1.1 a 2.1.2 tohoto předpisu 
pouze za jednu cestu tam a zpět. Pořadatel má však za povinnost zajistit rozhodčímu - 
funkcionáři (rozhodčím - funkcionářům) nocleh slušné kvality. Toto ustanovení 
lze pozměnit pouze po dohodě s pořadatelem (pořadateli) utkání tak, že rozhodčí - 
funkcionář(i) nevyužije(í) noclehu a bude mu(jim) vyplacena náhrada za jízdné 
v souladu s tímto předpisem za oba či více dnů. 

 
2.2 Stravné 

Doba trvání akce:  do 5 hodin   náhrada nepřísluší 
    5 až 12 hodin     71,- Kč 
    12 až 18 hodin  108,- Kč 
    více než 18 hodin  170,- Kč 

Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci, včetně doby strávené na cestě. 
Stravné nenáleží rozhodčímu(ím) a funkcionáři(ům), koná-li se utkání - akce v místě jejich 
bydliště. 
Je-li rozhodčí nebo funkcionář delegován pouze na jedno utkání, nepřísluší mu stravné, 
pokud necestuje z prokazatelně velké vzdálenosti s dlouhou dobou jízdy. 

 
2.3 Výdaje za ubytování 

Náhrada za ubytování za jednu osobu se přiznává maximálně výše 700,- Kč/1 noc. 
Překročení limitu je možné pouze se souhlasem pořadatele. 
Zabezpečuje-li ubytování pořadatel utkání (akce) na své náklady, náhrada se nepřiznává. 

 
Článek III 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. ČVS neručí za případné škody na majetku a zdraví, které se stanou v souvislosti s cestou 
rozhodčích a funkcionářů na akci. 

2. K výkladu tohoto opatření je oprávněna KR ČVS. 
  


