Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 123
upravující

povinnosti a odměňování rozhodčích
Článek I - Definice pojmů
1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) je právnická osoba, spolek vytvořený na
principu dobrovolnosti a demokratických zásadách. Je představitelem a organizátorem ledního
hokeje a para hokeje v České republice (dále také jako „ČR“).
2. Komise rozhodčích je specializovaný odborný orgán ČSLH pověřený metodickým vedením
rozhodčích v soutěžích ČSLH, organizačním řízením a delegováním rozhodčích.
3. Hlavní rozhodčí, čárový rozhodčí, brankový videorozhodčí, pomocný rozhodčí a náhradní rozhodčí
(dále také jako „Rozhodčí“) je fyzická osoba, která je pověřena ČSLH řízením utkání pořádaných
ČSLH, kluby ČSLH a zahraničními kluby v soutěžích ČSLH.
4. Nominační listina je seznam Rozhodčích, kteří v příslušné sezoně řídí soutěž.
5. Delegace Rozhodčího je pověření Rozhodčího ze strany komise rozhodčích řídit konkrétní utkání
v konkrétní funkci.
6. Mistrovské utkání je utkání uvedené v rozpisu soutěží ČSLH včetně krajských a okresních úrovní.
7. Nemistrovské utkání je utkání neuvedené v žádném rozpisu mistrovských soutěží.
Článek II - Základní ustanovení a rozdělení kompetencí
1. Tato směrnice vymezuje základní povinnosti, práva a výši odměn Rozhodčích v utkáních
pořádaných ČSLH, kluby ČSLH a zahraničními kluby v soutěžích ČSLH na všech úrovních řízení.
2. Tuto směrnici lze použít se souhlasem pořadatele a Rozhodčího i při utkáních, která pořádají
subjekty neuvedené v odst. 1. tohoto článku, řídí-li tato utkání Rozhodčí s licencí ČSLH.
3. Nominační listiny schvaluje řídící orgán soutěže na návrh příslušné komise rozhodčích.
4. Rozhodčí je delegován k utkání nebo jiné akci komisí rozhodčích příslušnou podle přílohy č. 1 této
směrnice z Rozhodčích uvedených na nominační listině.
5. Pro delegování Rozhodčích k utkáním platí také příslušná vnitřní směrnice ČSLH upravující licence
Rozhodčích anebo příslušné odstavce všeobecných ustanovení Rozpisu soutěží ČSLH, týkající se
zejména předepsané licence Rozhodčích pro různé úrovně. Na mezinárodní utkání (kluby)
a mezistátní utkání (reprezentační družstva) příslušná komise rozhodčích přednostně deleguje
Rozhodčí s licencí rozhodčích Mezinárodní hokejové federace (dále také jako „IIHF“). Na
nemistrovská utkání deleguje komise rozhodčích přednostně Rozhodčí ze soutěží zúčastněných
družstev a Rozhodčí, u nichž je perspektiva postupu do těchto soutěží. V případě nedostatku
Rozhodčích s odpovídající licencí pro konkrétní utkání se příslušná komise rozhodčích obrátí na
komisi rozhodčích vyšší.
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6. Přijetí delegace ze strany Rozhodčího znamená převzetí všech povinností podle této směrnice
a pokládá se za uzavření občanskoprávní dohody ve smyslu příslušných ustanovení občanského
zákoníku v platném znění za podmínek daných touto směrnicí a ostatními předpisy ČSLH, zejména
pravidly ledního hokeje a Soutěžním a disciplinárním řádem ČSLH (dále také jako „SDŘ“).
Článek III - Povinnosti Rozhodčího
Rozhodčí je povinen:
a) chovat se dle zásad fair-play ve sportu, nestranně, s nejvyšší možnou odborností a dle platných
pravidel ledního hokeje, jejich oficiálního výkladu IIHF a pokynů komise rozhodčích ČSLH řídit
utkání; při činnosti a v souvislosti s ní dodržovat platné předpisy a písemně sdělené pokyny ČSLH
a dále předpisy ČSLH, zejména SDŘ;
b) zúčastňovat se školení, doškolování, seminářů, zkoušek a přezkoušení na základě pozvání komisí
rozhodčích; zlepšovat své fyzické a psychické schopnosti potřebné k výkonu funkce Rozhodčího,
jakož i znalosti v oblasti pravidel ledního hokeje;
c) dostavit se včas, tj. nejméně 1 hodinu před stanoveným začátkem utkání, nestanoví-li příslušná
komise rozhodčích jinak, ke každému utkání, na které byl delegován;
d) zdržet se konzumace alkoholu a jiných návykových látek v den utkání a v průběhu utkání včetně
přestávek, zdržet se kouření v průběhu utkání včetně přestávek a chovat se tak, aby byl vzorem
pro sportující mládež;
e) nosit při utkáních výstroj předepsanou pravidly ledního hokeje a pokyny ČSLH; výstroj udržovat
v čistotě a neporušeném stavu s tím, že na výstroji musí být umístěny reklamní nápisy či
vyobrazení, jejichž obsah a umístění vyplývají z písemných pokynů ČSLH;
f) sdělit příslušné komisi rozhodčích kontakty pro zasílání delegací, tj. elektronickou adresu a číslo
mobilního telefonu, dále adresu pro listovní poštu a podle požadavku příslušné komise rozhodčích
další osobní údaje související s výkonem funkce Rozhodčího;
g) sdělit příslušné komisi rozhodčích způsobem a v termínu, které určí příslušná komise rozhodčích,
že nemůže být delegován k utkáním z pracovních důvodů, důvodu dovolené apod.;
h) sdělit neprodleně příslušné komisi rozhodčích, že utkání, na něž byl delegován, nemůže řídit
z důvodu nemoci, zranění nebo pro jinou překážku; toto sdělení potvrdit následnou písemnou
omluvou zaslanou příslušné komisi rozhodčích nejpozději do 7 dnů po utkání, na které byl
delegován;
i) oznámit neprodleně příslušné komisi rozhodčích skutečnosti, které by se zřetelem na jeho poměr
k některým družstvům, klubům nebo k jejich zástupcům klubů mohly vyvolat pochybnost o jeho
nepodjatosti;
j) informovat okamžitě pověřeného člena příslušné komise rozhodčích ČSLH o všech skutečnostech,
které nasvědčují tomu, že v souvislosti s rozhodováním jakéhokoliv utkání bylo Rozhodčímu třetí
osobou slíbeno, poskytnuto nebo nabídnuto jakékoliv plnění, které není uvedeno v této směrnici
nebo není obvyklé nebo byl třetí osobou na Rozhodčího vyvinut nátlak nebo učiněn jakýkoliv
pokus ovlivnit prostřednictvím Rozhodčího výsledek jakéhokoliv utkání;
k) nepřijímat v souvislosti s utkáním, k němuž je delegován jakákoliv peněžitá a nepeněžitá plnění
nad rámec této směrnice; toto omezení se nevztahuje na utkání přímo pořádaná ČSLH;
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l) nezúčastňovat se, a to ani prostřednictvím třetí osoby, sázkových a obdobných soutěží, loterií
a akcí, majících vztah k utkáním, k nimž byl delegován;
m) nejednat před ani během utkání, k němuž je delegován, s žádnými hráči či funkcionáři ani jinými
osobami vystupujícími jménem některého z klubů v soutěži o záležitostech týkajících se utkání,
ledaže se jedná o záležitosti spojené s organizací řádného průběhu utkání;
n) informovat neprodleně po skončení utkání telefonicky pověřeného člena příslušné komise
rozhodčích o všech mimořádných událostech týkajících se utkání, je-li k utkání delegován jako
hlavní rozhodčí; je-li Rozhodčí delegován k předmětnému utkání jako rozhodčí čárový, je povinen
tak učinit, pokud hlavní rozhodčí není sám schopen z objektivních důvodů tuto informační
povinnost splnit;
o) je-li k utkání delegován jako hlavní rozhodčí, zajistit vyplnění zápisu o utkání dle čl. 326 odst. 2.
SDŘ způsobem stanoveným rozpisem příslušné soutěže;
p) zdržet se jakéhokoliv chování a jednání, které by mohlo působit proti zájmům ČSLH;
q) uhradit poplatek za zařazení na nominační listinu soutěží ČSLH ve výši:
i) nominační listina extraligy seniorů - hlavní rozhodčí 4 200 Kč a čárový rozhodčí 2 730 Kč,
ii) nominační listina I. ligy seniorů - 1 000 Kč,
iii) nominační listina II. ligy seniorů - 500 Kč,
iv) nominační listina republikových soutěží juniorů a dorostu - 500 Kč,
v) v ostatních soutěžích ve výši stanovené řídícím orgánem soutěže,
s tím, že v tomto poplatku je zahrnuto poskytnutí odznaku rozhodčího pro danou sezonu a rozpisu
soutěže;
r) v případě, kdy je Rozhodčímu vyplácena odměna dle čl. V odst. 6. této směrnice, vystavit vůči
ČSLH řádně vyplněné „Vyúčtování odměn rozhodčího“ (dále také jako „Vyúčtování“)
prostřednictvím elektronického systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky
https://rozhodci.ceskyhokej.cz (dále také jako „Systém rozhodčích“), a to do 10 dnů po skončení
příslušného utkání, přičemž Vyúčtování se považuje za vystavené vůči ČSLH okamžikem, kdy
Rozhodčí potvrdí ve svém unikátním uživatelském prostředí v Systému rozhodčích správnost
údajů obsažených ve Vyúčtování pomocí tlačítka „Vystavit“;
s) respektovat rozhodnutí řídícího orgánu soutěže, příslušné komise rozhodčích a příslušného
disciplinárního orgánu, včetně případně uloženého postihu za chyby v řízení utkání a trestu
uloženého Rozhodčímu některým z uvedených orgánů v souladu s příslušnými předpisy a řády
ČSLH;
t) zachovat mlčenlivost o delegaci své i ostatních Rozhodčích na příslušné utkání a nesdělovat tyto
informace třetím osobám do okamžiku řádného uveřejnění delegace příslušnou komisí
rozhodčích;
u) při výkonu své činnosti dbát na ochranu a zabezpečení osobních údajů třetích osob, se kterými se
dostane do kontaktu, a zachovávat o nich mlčenlivost;
v) při výkonu své činnosti nepořizovat jakékoliv kopie osobních údajů třetích osob, se kterými přijde
do kontaktu, a nezpřístupňovat je jakékoli třetí straně.
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Článek IV - Práva Rozhodčího
Rozhodčí zařazený na nominační listině má právo:
a) být v průběhu jedné sezony delegován minimálně k 20 utkáním; tento počet se úměrně snižuje při
zdravotní nezpůsobilosti nebo jiných omluvách Rozhodčího nebo potrestání Rozhodčího;
b) být informován o delegaci k utkání prostřednictvím příslušného elektronického systému určeného
ČSLH k delegování Rozhodčích, nebo elektronickou poštou a nebo telefonicky, a to:
i) nejpozději 7 kalendářních dnů přede dnem konání utkání hraného v základní části, nebrání-li
tomu závažné důvody,
ii) nejpozději 30 hodin před utkáním play-off, nadstavbových částí apod., či při mimořádných
(náhradních) delegacích, změně termínu nebo místa utkání apod., nebrání-li tomu závažné
důvody,
s tím, že závaznost později sdělené delegace je podmíněna souhlasem Rozhodčího;
c) být informován neprodleně a způsobem stanoveným v ustanovení v odst. 2. tohoto článku
o jakékoliv změně v místě, termínu a začátku utkání;
d) mít vytvořeny odpovídající bezpečnostní, prostorové a další podmínky dle příslušných ustanovení
SDŘ, aby mohl řádně a objektivně řídit utkání, zejména mít zajištěn včasný a bezpečný vstup do
objektů konání utkání, vhodné a vybavené prostory k přípravě před utkáním, bezpečný odchod
a odjezd z místa konání utkání apod.; mít zajištěnu osobní bezpečnost a ochranu majetku po dobu
výkonu činnosti a v přímé souvislosti s ní (před a po utkání) v místě konání utkání
a v bezprostředním okolí; v případě, že Rozhodčímu vznikne škoda či jiná újma (dále také jako
„Újma“) v místě konání utkání, oznámí tuto skutečnost řídícímu orgánu soutěže; je-li následně
v souvislosti s takto vzniklou Újmou některému z klubů uložena příslušnou disciplinární komisí
finanční pokuta, je řídící orgán soutěže oprávněn výtěžek z této pokuty zcela či zčásti poskytnout
Rozhodčímu na částečné či úplné uspokojení jeho oprávněného nároku na náhradu vzniklé Újmy;
e) být na základě jeho písemné žádosti informován o rozhodnutích příslušného disciplinárního
orgánu v případech, kde byl slovně nebo fyzicky napaden;
f) být informován nejpozději do 1 měsíce o výsledcích prověrkových seminářů vztahujících se k jeho
osobě;
g) být informován nejpozději do 30. června o výsledcích celkového hodnocení v sezoně vztahujících
se k jeho osobě, pokud je hodnocení zpracováváno.
Článek V - Odměny
1. V souvislosti s řízením utkání jsou Rozhodčímu poskytovány odměny:
a) za řízení utkání,
b) za dopravu.
2. Odměny náleží Rozhodčímu, který byl k utkání delegován příslušnou komisí rozhodčích a plní
všechny povinnosti, a také Rozhodčímu, který nebyl na utkání delegován, ale řídil utkání při
neúčasti nebo zranění delegovaného Rozhodčího. Rozhodčí nesmí přijmout žádnou odměnu za
utkání, na jehož řízení se dohodl přímo s klubem nebo jiným pořadatelem utkání.

4 / 12

3. Odměny náleží jen Rozhodčímu, který má platnou licenci Rozhodčího ČSLH předepsanou
příslušnou směrnicí ČSLH nebo rozpisem soutěží ČSLH pro dané utkání nebo soutěž. Pokud utkání
řídí držitel nižší licence, než je pro příslušnou soutěž určeno, je vyplácena odměna za řízení utkání
v poloviční výši.
4. Sazebník odměn za řízení utkání je přílohou č. 2 této směrnice. Odměna za řízení utkání je
poskytována za činnost Rozhodčího skládající se z řízení utkání, z přípravy na utkání a z nutných
administrativních úkonů s tím spojených. Je současně odměnou za dobu strávenou Rozhodčím
touto činností a náhradou všech výdajů Rozhodčího neuvedených v této směrnici.
5. Odměna za dopravu a podmínky jejího vyplácení jsou součástí přílohy č. 2 této směrnice.
6. Odměny Rozhodčím za utkání přímo pořádaná ČSLH a za utkání v soutěžích řízených a
organizovaných VV ČSLH, případně v dalších soutěžích, u kterých tak stanoví VV ČSLH, vyplácí
ČSLH s tím, že takto vynaložené náklady na odměny Rozhodčích:
a) se za utkání extraligy seniorů a I. ligy ČR v případě hlavních rozhodčích, čárových
rozhodčích, brankových videorozhodčích a pomocných rozhodčích hradí z prostředků
určených ČSLH na organizaci těchto soutěží,
b) za utkání extraligy seniorů a I. ligy ČR v případě pomocných rozhodčích budou kluby
účastnícími se tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze strany ČSLH, a to
každým z těchto klubů z jedné poloviny,
c) za utkání hrané v rámci turnaje ve věkové kategorii 5. tříd a nižších věkových kategorií
budou pořádajícím klubem tohoto turnaje uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze strany
ČSLH,
d) za utkání hrané mezi klubem ČSLH a zahraničním klubem budou pořádajícím klubem
tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze strany ČSLH,
e) za utkání hrané mezi dvěma kluby ČSLH neuvedené pod písm. a) - c) tohoto odstavce
budou kluby ČSLH účastnícími se tohoto utkání uhrazeny ČSLH na základě vyúčtování ze
strany ČSLH, a to každým z těchto klubů z jedné poloviny.
7. V případech neuvedených v odst. 6. tohoto článku jsou Rozhodčím odměny vypláceny
pořadatelem utkání v hotovosti bezprostředně po skončení utkání na základě Rozhodčím
poskytnutého a vyplněného tiskopisu formuláře „Vyúčtování odměn rozhodčího“ (včetně uvedení
pořadového čísla), který je přílohou č. 4 této směrnice. Formulář „Vyúčtování odměn rozhodčího“
musí být vyplněn čitelně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pořadatel příslušného utkání
a druhé Rozhodčí. Pokud je Rozhodčí plátce DPH, je povinen vystavit daňový doklad v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
8. Za správnost a výši vyúčtování odpovídá Rozhodčí. Má-li ve smyslu odst. 7. tohoto článku
pořadatel za povinnost vyplatit Rozhodčím odměny v hotovosti bezprostředně po skončení utkání
a tyto odměny nevyplatí, Rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o utkání a zašle
Vyúčtování řídícímu orgánu soutěže. Odměny v tomto případě vyplatí Rozhodčím přímo řídící
orgán soutěže a jejich nevyplacení klubem je disciplinárním proviněním.
9. Kontrolu správnosti Vyúčtování provádí delegující komise rozhodčích na základě podnětu klubu,
podnětu jiného orgánu ČSLH a na základě vlastního rozhodnutí.
10. Dohodnou-li se na tom příslušný KVV ČSLH s příslušnou komisí rozhodčích, je KVV ČSLH oprávněn
pro jím řízenou soutěž zajistit vyplácení odměn Rozhodčím z prostředků předem vybraných od
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pořadatelů utkání, a to způsobem, který po dohodě s příslušnou komisí rozhodčích stanoví a který
bude schválen VV ČSLH.
11. Zdanění vyplácených odměn z hlediska daně z příjmu je v právní odpovědnosti Rozhodčího.
Článek VI - Závěrečná ustanovení
1. Schváleno VV ČSLH dne 4. 8. 2021.
2. Tato vnitřní směrnice je platná od data jejího schválení VV ČSLH a účinná dnem 1. 9. 2019. Dnem
nabytí účinnosti této směrnice se ruší všechny směrnice upravující výše uvedené.
V Praze dne 4. 8. 2021

………………………………….
Tomáš Král
Prezident
Český svaz ledního hokeje z.s.

Seznam příloh:

…………………………………….
Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.

1. Kompetence v delegování rozhodčích.
2. Sazebník odměn.
3. Stanovení minimálního povinného počtu rozhodčích podle soutěží.
4. Formulář vyúčtování.
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Příloha č. 1
Kompetence v delegování rozhodčích
Akce

Hlavní a čároví
rozhodčí
videorozhodčí,
delegáti

Turnaje IIHF

IIHF

KR ČSLH

KR ČSLH

KR ČSLH

KR ČSLH

KKR

Podle předpisů Champions
Hockey League

KKR

Mezistátní utkání
(reprezentace ČR A)
Přátelská utkání reprezentací ČR
(se zahraničními i domácími soupeři)
Turnaje reprezentace ČR a turnaje,
kde se účastní reprezentační družstva jiných
zemí
Utkání reprezentací jiných zemí na území ČR
(se zahraničními i domácími soupeři)
Champions Hockey League

Pomocní rozhodčí

V jiných utkáních se kompetence řídí podle zařazení pořádajícího klubu do soutěže:
Hlavní a čároví rozhodčí
Pomocní rozhodčí
videorozhodčí, delegáti
Zařazení pořádajícího klubu do soutěže
Mistrovská Nemistrovská Mistrovská Nemistrovská
utkání
utkání
utkání
utkání
Extraliga seniorů

KR ČSLH

KR ČSLH

ved. boxu*)

KKR

I. liga seniorů, II. liga seniorů

KR ČSLH

KKR / OKR

KKR

KKR / OKR

Extraliga juniorů, Liga juniorů, Univerzitní
hokejová liga

KR ČSLH

KKR / OKR

KKR

KKR / OKR

KKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KR ČSLH

KKR / OKR

KKR

KKR / OKR

Liga dorostu, Regionální liga dorostu

KKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

Soutěže žen

KKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

Liga starších žáků, Liga mladších žáků

KKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

Soutěž 5. tříd, minihokej

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

Krajská liga seniorů a ostatní krajské soutěže
seniorů

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

KKR / OKR

Regionální liga juniorů
Extraliga dorostu

Okresní soutěže seniorů
Para hokej

OKR
KKR / OKR

KKR / OKR

KR ČSLH
deleguje komise rozhodčích ČSLH
KKR
deleguje komise rozhodčích KVV ČSLH, tj. „krajská komise rozhodčích“
OKR
deleguje komise rozhodčích OVV ČSLH, tj. „okresní komise rozhodčích“
KKR / OKR
o kompetenci rozhodne KKR (např. rozpisem soutěží).
*) vedoucí boxu je jmenován KR ČSLH na návrh příslušné KKR.
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OKR
KKR / OKR

KKR / OKR

Příloha č. 2
Sazebník odměn
soutěž

hlavní rozhodčí

brankový
videorozhodčí

čárový rozhodčí

časoměřič

zapisovatel
pro el. zápis,
vedoucí boxu

ostatní
pomocní
rozhodčí

reprezentace senioři A,
senioři B, U20

7 940 Kč

5 360 Kč

1 280 Kč

370 Kč

720 Kč

310 Kč

reprezentace ostatní

3 890 Kč

2 620 Kč

1 280 Kč

370 Kč

600 Kč

310 Kč

reprezentace
s domácími soupeři

1 570 Kč

990 Kč

310 Kč

490 Kč

290 Kč

Champions Hockey
League
Extraliga seniorů

podle předpisů Champions Hockey
League

1 280 Kč

370 Kč

600 Kč

310 Kč

I. sk. - 7 875 Kč I. sk. - 5 250 Kč
II. sk. - 6 825 Kč II. sk. - 4 460 Kč
III. sk. - 6 300 Kč III. sk. - 3 940 Kč
IV. sk. - 5 250 Kč IV. sk. - 3 410 Kč

1 280 Kč

370 Kč

600 Kč

310 Kč

1 280 Kč

320 Kč

490 Kč

290 Kč

320 Kč

400 Kč

290 Kč

320 Kč

490 Kč

290 Kč

I. liga seniorů

3 010 Kč

2 250 Kč

II. liga seniorů

2 200 Kč

1 470 Kč

Extraliga juniorů,
Univerzitní hokejová
liga

1 540 Kč

960 Kč

Liga juniorů

1 540 Kč

960 Kč

310 Kč

400 Kč

290 Kč

830 Kč

570 Kč

310 Kč

400 Kč

290 Kč

1 040 Kč

670 Kč

440 Kč

490 Kč

290 Kč

730 Kč

500 Kč

310 Kč

400 Kč

290 Kč

610 Kč

380 Kč

260 Kč

310 Kč

240 Kč

620 Kč

380 Kč

260 Kč

310 Kč

240 Kč

1 140 Kč

720 Kč

260 Kč

310 Kč

240 Kč

Ostatní krajské soutěže
seniorů

680 Kč

450 Kč

260 Kč

310 Kč

240 Kč

Liga mladších žáků,
VTM U12

360 Kč

250 Kč

200 Kč

310 Kč

200 Kč

Soutěž 5. tříd

320 Kč

220 Kč

200 Kč

200 Kč

200 Kč

Okresní soutěže seniorů

500 Kč

330 Kč

260 Kč

250 Kč

230 Kč

Minihokej

220 Kč

200 Kč

200 Kč

Para hokej

450 Kč

Regionální liga juniorů
Extraliga dorostu
Liga dorostu, Regionální
liga dorostu, VTM U15
Liga starších žáků, VTM
U14, VTM U13
Soutěže žen
Krajská liga seniorů

280 Kč

1 280 Kč

260 Kč

220 Kč

o zařazení do platových skupin v extralize seniorů rozhoduje KR ČSLH na základě výkonnosti příslušného Rozhodčího v uplynulých sezónách a na základě
výsledků dosažených v seminářích před začátkem extraligy seniorů.
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Odměny za řízení utkání:
1. Odměny za řízení utkání neuvedené v tabulce stanovuje řídící orgán soutěže.
2. Při utkáních neuvedených v příloze č. 1 (přátelských, turnajových apod.) se odměna za řízení
utkání řídí zařazením pořádajícího klubu v soutěži a je:
a) u žákovských utkání v plné výši,
b) pro Extraligu seniorů ve výši: hlavní rozhodčí 3 000 Kč, čárový rozhodčí 2 000 Kč,
c) v ostatních utkáních hlavnímu a čárovému rozhodčímu v poloviční výši.
3. V utkáních kvalifikací, play-down a „baráží“ se odměna za řízení utkání u hlavního a čárového
rozhodčího a videorozhodčího zvyšuje o 20 %.
4. V utkáních play-off extraligy seniorů a play-off I. ligy seniorů se odměna za řízení utkání u hlavního
a čárového rozhodčího a videorozhodčího zvyšuje o 50 %. V utkáních play-off ostatních soutěží se
odměna za řízení utkání u hlavního, čárového rozhodčího a videorozhodčího zvyšuje o 20 %,
v semifinále o 30 % a ve finále o 50 %.
5. V utkáních hraných v pracovní dny v období od 1. září do 30. června se začátkem před 16. hodinou
se všechny odměny uvedené v sazebníku zvyšují o 100 %. K tomuto zvýšení nedochází u odměn
hlavního rozhodčího vyšších než 3 600 Kč a u odměn čárového rozhodčího vyšších než 2 400 Kč.
6. Je-li utkání řízeno jen dvěma Rozhodčími, náleží oběma odměna hlavního rozhodčího.
7. Vykonává-li pomocný rozhodčí v příslušném utkání více činností v případech, kdy (i) tak stanoví
tato směrnice, nebo kdy (ii) se k příslušnému utkání nedostaví jiný delegovaný pomocný rozhodčí,
náleží pomocnému rozhodčímu vykonávajícímu více činností odměna za maximálně dvě činnosti,
za které je přílohou č. 2 této směrnice stanovena nejvyšší odměna.
8. Je-li pořadatelem utkání požadováno hlášení v českém jazyce a současně v anglickém jazyce,
odměna hlasatele takového utkání se zvyšuje o 100 %.
9. Odřídí-li Rozhodčí jen část utkání, náleží mu poměrný díl odměny za řízení utkání. S výjimkou, že
se tak stalo pro zranění Rozhodčího nebo z důvodů předčasného ukončení utkání.
10. Jestliže se Rozhodčí k utkání řádně dostavil a mistrovské utkání nebylo odehráno, např. z viny
některého oddílu nebo pro nezpůsobilost hrací plochy, náleží mu polovina odměny za řízení
utkání.
11. Je-li Rozhodčí k utkání nominován jako náhradní hlavní rozhodčí nebo náhradní čárový rozhodčí,
náleží mu odměna ve výši 30 % odměny za řízení utkání a odměna za dopravu. Ustanovení tohoto
odstavce se neuplatní, je-li Rozhodčí k utkání nominován jako náhradní hlavní rozhodčí nebo
náhradní čárový rozhodčí v rámci vícedenní akce/vícedenního turnaje.
12. Nevystaví-li Rozhodčí v případě, kdy mu má být vyplacena odměna dle čl. V odst. 6. této směrnice,
Vyúčtování nejpozději 10. den po skončení příslušného utkání (dále také jako „Rozhodný den“),
náleží mu výsledná odměna za řízení utkání snížená o:
a) 10 %, vystaví-li Vyúčtování v období počínajícím 1. dnem následujícím po Rozhodném dni a
končícím 30. dnem po Rozhodném dni,
b) 50 %, vystaví-li Vyúčtování v období počínajícím 31. dnem následujícím po Rozhodném dni,
přičemž v takovém případě je Rozhodčí povinen Vyúčtování vystavit na takto sníženou odměnu.
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13. Odměny za řízení utkání jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak.
Částky uvedené v sazebníku jsou konečné cen Odměny za dopravu:
1. Rozhodčímu přísluší odměna za dopravu mezi místem, které sdělil komisi rozhodčích jako výchozí
místo cest k utkáním a místem konání utkání. Nesdělil-li Rozhodčí výchozí místo cest k utkáním, je
za takové místo považováno bydliště Rozhodčího. Koná-li se utkání ve stejné obci jako je výchozí
místo cest k utkáním, odměna za dopravu se neproplácí, s výjimkou měst nad 250 000 obyvatel,
kde hlavní rozhodčí a čárový rozhodčí může za cestu z výchozího místa cesty k utkání do místa
konání utkání účtovat odměnu za dopravu do výše 50 Kč.
2. Hlavnímu rozhodčímu, čárovému rozhodčímu a brankovému videorozhodčímu se vyplácí odměna
za dopravu podle způsobu použité dopravy:
a) při použití veřejné hromadné dopravy podle odst. 3. této přílohy,
b) při použití silničního motorového vozidla podle odst. 4. této přílohy,
c) použije-li rozhodčí jiný způsob dopravy, odměna za dopravu se nevyplácí.
Ostatním Rozhodčím se vyplácí odměna za dopravu vždy podle odst. 3. této přílohy.
3. Odměna za dopravu veřejným dopravním prostředkem je vyplácena ve výši ceny jízdenky.
4. Odměna za dopravu při použití silničního motorového vozidla se vyplácí jen hlavnímu rozhodčímu
a/nebo čárovému rozhodčímu a/nebo brankovému videorozhodčímu ve výši:
a) 6 Kč/km v extralize seniorů,
b) 5 Kč/km v ostatních soutěžích,
přičemž při jejím výpočtu se vychází z následujících pravidel hospodárnosti:
i.

Odměna je vyplácena za nejkratší možnou vzdálenost. Závazné vzdálenosti mezi místy
konání utkání a výchozími místy může řídící orgán soutěže stanovit rozpisem soutěží nebo
jiným nařízením.

ii.

Je-li na totéž utkání delegováno více Rozhodčích z jednoho místa, vyplácí se jen jedna
odměna za dopravu. Tato odměna se vyplácí hlavnímu rozhodčímu popřípadě prvnímu
čárovému rozhodčímu podle abecedního pořádku, nedohodnou-li se Rozhodčí jinak.

iii.

Jsou-li na totéž utkání delegováni Rozhodčí z různých míst, ale ze stejného směru, vyplácí
se jen jedna odměna za dopravu, pokud je tato jedna odměna za dopravu nižší, než součet
odměn za dopravu delegovaných Rozhodčích ze stejného směru. Tato odměna se vyplácí
Rozhodčímu delegovanému z největší vzdálenosti, pokud se Rozhodčí nedohodnou na
jejím rozdělení.
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Příloha č. 3
Stanovení minimálního povinného počtu rozhodčích podle soutěží
soutěž

počet rozhodčích na ledě

minimální povinný počet
pomocných rozhodčích

reprezentace senioři A

2 HR, 2 ČR

Z, Č, 2T, H, V, *1

reprezentace senioři B, U20

2 HR, 2 ČR

Z, Č, 2T, H, V, *1

reprezentace U19 - U16, ženy
reprezentace s domácími soupeři

1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR, *3
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR,*3

Z, Č, 2T, H, V, *1
Z, Č, 2T, H

Extraliga seniorů

2 HR, 2 ČR

Z, Č, 2T, H, V

I. liga seniorů

2 HR, 2 ČR

Z, Č, 2T, H

II. liga seniorů
Univerzitní hokejová liga
Extraliga juniorů

1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR,*2
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR,*2
1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR,*2

Liga juniorů

1 HR, 2 ČR

Regionální liga juniorů

1 HR, 2 ČR

Extraliga dorostu

Z, Č, 2T, H, 2B
Z, Č, 2T, H, 2B
Z, Č, 2T, H, 2B
Z, Č, 2T, H
Z, Č, 2T

nebo

1 HR, 2 ČR
2 HR, 2 ČR,*2

Z, Č, 2T, H

Liga dorostu, Regionální liga dorostu 1 HR, 2 ČR

Z, Č, T

Liga starších žáků, žákovské výběry

1 HR, 2 ČR

Z, Č, T

Soutěže žen

1 HR, 2 ČR

Z, Č, T, H

Krajská liga seniorů
Ostatní krajské soutěže seniorů

1 HR, 2 ČR nebo
2 HR, 2 ČR,*2
1 HR, 2 ČR nebo
/2 R,*2

Z, Č, T
Z, Č, T

Liga mladších žáků

2R

Z, Č, T

Soutěž 5. tříd

2R

Z, Č *4

Okresní soutěže seniorů

2R

Z, Č

Minihokej

1R

-

Para hokej

2R

Z, Č, T

HR - hlavní rozhodčí, ČR - čárový rozhodčí, R - rozhodčí (v systému dvou rozhodčích), Z - zapisovatel/e-zapisovatel, Č - časoměřič, T - dohlížitel trestů,
H - hlasatel, B - brankový rozhodčí, V - vedoucí boxu
*1 - v boxu dva asistenti zapisovatele, pokud není přítomen statistický tým,

*2 - určí řídící orgán soutěže na návrh příslušné komise rozhodčích,
*3 - určí KR ČSLH s přihlédnutím k důležitosti reprezentační akce,
*4 - komise rozhodčích předepsané pozice obsadí toutéž osobou.
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Příloha č. 4
Formulář vyúčtování
VYÚČTOVÁNÍ ODMĚN ROZHODČÍHO Č. ………….
Rozhodčí
Jméno, příjmení

Licence

Adresa

IČ / Datum narození
Číslo účtu *1)

Pořadatel
Název

IČ

Adresa

Číslo účtu *1)

odměny:
1. Za utkání
Datum

Druh činnosti

Č.utkání

Výše odměny (Kč)

*2)

Výše odměny (Kč)

2. Za dopravu
Datum

Z místa

Do místa

Vzdálenost

Spolucestující

Forma úhrady: v hotovosti – převodem na účet

Celková
odměna
k úhradě (Kč)

Rozhodčí, jakožto příjemce platby, bere na vědomí, že vyplácená částka podléhá
zdanění podle příslušných daňových předpisů.
Datum vystavení / splatnosti

Schválil za pořadatele

Podpis rozhodčího

Přijato v hotovosti dne *3)

Podpis příjemce *3)

*1) – vyplňuje se jen při bezhotovostní platbě
*2) – dopravní prostředek (V - veřejná doprava, A - silniční motorové vozidlo).
*3) – vyplňuje se jen při platbě v hotovosti
Vyúčtování musí být vyplněno čitelně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží rozhodčí a druhé pořadatel. Pokud je Rozhodčí plátce DPH, je
povinen vystavit daňový doklad v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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