
Předpis o vyplácení náhrad v celostátních soutěžích řízených ČFbU 

Článek I Základní ustanovení 
1. Předpis upravuje poskytování náhrad cestovních výdajů spojených se soutěžním utkáním delegovaným rozhodčím. 
2. Předpis se vztahuje pouze na soutěžní utkání v soutěžích řízených ČFbU a finančně zabezpečované oddíly (dále pouze 

“pořadatel“). 
3. Delegovaným účastníkem (dále pouze “účastník utkání”) je rozhodčí delegovaný řídícím orgánem ČFbU. 
4. Víkendová nominace rozhodčích (dále jen „nominace“) je seznam zápasů, na které jsou rozhodčí řídícím orgánem ČFbU 

nominováni. 

Článek II Cestovní náhrady 
1. Delegovaným rozhodčím náleží náhrada prokazatelných a prokázaných1 jízdních výdajů hromadným dopravním 

prostředkem (vlakem nebo autobusem) z místa trvalého bydliště (popř. z místa ubytování po předchozím utkání nebo 
z místa prvního utkání), do místa konání utkání a zpět (domů, popř. na ubytování). Při použití vlaku náleží náhrada jízdného 
rychlíkem II. vozové třídy včetně místenky. 

2. Do náhrad patří také prokázané1 náklady na jízdné městskou hromadnou dopravou v místě bydliště i v místě konání utkání. 
3. V případě, že použití hromadného dopravního prostředku není hospodárné, popř. není z časového hlediska reálné, je 

možné, aby rozhodčí použil vlastní motorové vozidlo. Použití vozidla musí být prokazatelné. Sazba za použití vlastního 
motorového vozidla je stanovená ve výši 4,- Kč na jeden kilometr. 

4. Při cestě autem z jednoho místa a jedním směrem musí delegovaní rozhodčí použít pouze jedno motorové vozidlo. Případné 
použití dvou vozidel musí být předem schváleno řídícím orgánem a oznámeno pořadateli. 

5. Ve sporných případech o použití vlastního motorového vozidla rozhodne řídící orgán soutěže2. 
6. Cestovní náhrady rozhodčím jsou vypláceny pořadatelem utkání a to i v případě, že se utkání neuskuteční. 

Článek III Stravování a stravné 
1. Pořadatel poskytuje náhradu ve formě stravného takto: 

- za den, kdy rozhoduje utkání konané ve vzdálenosti větší než 150 km od místa bydliště činí náhrada 100,- Kč; 
- za den, kdy rozhoduje utkání konané ve vzdálenosti větší než 300 km od místa bydliště činí náhrada 150,- Kč; 
- stravné vyplácí pořadatel prvního utkání, které splňuje výše uvedené podmínky. 

Článek IV Ubytování 
1. V případě, že nominace trvá déle než jeden den a účastníkovo trvalé bydliště není totožné s místem konání nominace je 

pořadatel povinen poskytnout účastníkovi ubytování v odpovídající kvalitě. 
2. Pořadatel je povinen dodržovat zásady přiměřenosti a hospodárnosti s přihlédnutím k místním možnostem ubytování. 
3. Ve výjimečných případech lze poskytnout ubytování i pokud nominace netrvá déle než jeden den a pokud to charakter 

nominace vyžaduje. O těchto případech rozhoduje příslušný orgán ČFbU nebo pořadatel soutěžního utkání po dohodě s 
delegovaným rozhodčím. Rozhodčí jsou v těchto případech povinni o poskytnutí ubytování informovat sekretariát ČFbU pro 
ligové soutěže. 

4. Ubytování zajišťuje poslední pořadatel v den utkání v případě projeveného zájmu rozhodčích nejpozději den před konáním 
utkání. 

5. V případě nezajištění ubytování pořadatelem, vyplatí rozhodčímu částku 300,- Kč na osobu a noc na ubytování. 
6. V případě, že rozhodčí má zájem o zajištění ubytování a odpovědný pořadatel je zajistí, nemá rozhodčí nárok na náhradu za 

ubytování. 
7. Zajištění popř. nezajištění ubytování delegovaným rozhodčím je potřeba uvést v hlášence o utkání3. 
8. V případě, že si rozhodčí zajišťují ubytování samostatně, jsou povinni si ubytování zajistit v místě konání utkání popřípadě 

po trase do místa konání utkání následující den. Pokud si ubytování zajistí v jiném místě, nejsou oprávněni požadovat 
cestovní náhradu do místa takového ubytování. 

Článek V Ostatní 
1. ČFbU proplatí pořadateli prokazatelné vyšší náklady (viz bod 2) na základě žádosti oddílu dodané písemně po skončení 

soutěží, nejpozději však do 10. května v rámci daného soutěžního ročníku, na adresu řídícího orgánu ČFbU4. 
2. Nárok na proplacení prokazatelných nákladů vyšších než: 

- Extraliga mužů 12. 000,- Kč 
- 1. liga mužů 10. 000,- Kč 
- Extraliga žen a Národní liga 8. 000,- Kč 
- 1. liga juniorů 8. 000,- Kč 
- Divize 6. 000,- Kč 
- Ostatní celostátní soutěže 3. 000,- Kč 

 
1 Rozhodčí předloží jízdenku k nahlédnutí (kontrole) pořadateli. 
2 Řídící orgán bude posuzovat vzdálenost z místa bydliště do místa utkání podle nejrychlejší trasy na stránkách www.mapy.cz. 
3 Tyto informace poslouží rozhodčím k domluvě s pořadatelem o nutnosti případného zajištění ubytování. Rozhodčí bude kontaktovat osobu 

uvedenou na hlášence min. týden před utkáním. V případě dodatečné nominace ihned po převzetí nominace. 
4 Prokazatelné vyšší náklady musí být samozřejmě doloženy písemně a sečítají se částky za cestovné, ubytování (do max. výše 300 

Kč/noc/rozhodčího) a stravné pro rozhodčí. 
 


