
 

Pokyn k vyplácení cestovních náhrad rozhodčích 

(verze 01-2019, platnost od 1.1.2019 do odvolání) 

 

Vážení kolegové, 
 

 V poslední době se začaly objevovat problémy při vyplácení cestovních náhrad rozhodčím. Jelikož 

došlo k tomu, že několikrát byla náhrada vyplacena, i když na ni neměl rozhodčí nárok a naopak 

nevyplacena, když měl, rozhodla se Komise rozhodčích zpřesnit nároky rozhodčích na vyplácení 

cestovních náhrad. Chce tak předejít zbytečným stížnostem pořadatelů i rozhodčích. 
 

  V praxi mohou nastat tyto situace: 
 

1) Rozhodčí použije k dopravě hromadný prostředek. 

 V tomto případě má rozhodčí nárok na vyplacení peněz skutečně vynaložených na dopravu 

z místa bydliště do místa konání turnaje (včetně MHD, pokud ji použije). Použití dopravního 

prostředku musí prokázat použitou jízdenkou, kterou předloží pořadateli k nahlédnutí. 
 

2) Rozhodčí použije k dopravě osobní automobil. 

 V tomto případě má rozhodčí nárok na vyplacení cestovního příkazu z místa bydliště do 

místa konání turnaje a zpět (sazba 4,- Kč na kilometr, kilometráž se určuje podle nejrychlejší 

trasy na serveru www.mapy.cz, zadává se vždy přesná adresa bydliště i haly). Použití auta 

musí rozhodčí na vyžádání prokázat pořadateli (např. fyzickou kontrolou auta a předložením 

malého technického průkazu). Rozhodčí nemusí být přímo řidič, ale pokud není, tak se musí (na 

vyžádání) skutečný řidič (rodič, kamarád,...) prokázat automobilem a technickým průkazem. 

 Rozhodčí jsou povinni použít společný dopravní prostředek (automobil), pokud je 

místo jejich bydliště totožné nebo pokud leží přímo na trase spojující místo bydliště a místo 

konání turnaje (podle nejrychlejší trasy na serveru www.mapy.cz). Toto pravidlo neplatí, pokud 

by na turnaji rozhodčí musel strávit "zbytečným" čekáním více než 2 hodiny (např. pokud jsou na 

turnaji čtyři 90minutové zápasy a R1 píská 1., 3. a 4. zápas a R2 2. a 3. zápas, pak nejsou 

povinni použít společné vozidlo, neboť R2 by musel čekat 3 hodiny). 

 V případě, že rozhodčí nejsou povinni použít společný automobil, ale přesto ho použijí, mají 

nárok jen na vyplacení skutečných cestovních náhrad a to podle jednoho z následujících klíčů: 

a) z místa bydliště R1 do místa bydliště R2 a pak do místa konání turnaje a zpět stejnou 

trasou 

b) z místa bydliště R1 do místa konání turnaje a z místa bydliště R2 do vhodného 

společného bodu na trase R1 a zpět stejnou trasou 
 

 Ve všech případech má rozhodčí nárok pouze na cestovné z místa bydliště do místa konání 

turnaje a zpět (nikoliv z jiného místa – od přítelkyně, ze školy,…). Pokud by bylo zjištěno, že rozhodčí 

uvádí při vyplácení cestovních náhrad nepravdivé informace, bude bez varování přísně potrestán 

finanční pokutou. Naopak pokud by pořadatel nevyplatil rozhodčímu cestovné, na které má nárok, 

bude tvrdě postupováno proti němu. 
 

 Rozhodčí nemá nárok na čerpání cestovného, pokud na daném turnaji působí zároveň i v jiné roli 

(hráč, trenér, vedoucí družstva,...). 
 



 

 Všechny popsané kroky jsou platné od 1. ledna 2019, a budou dodržovány již při utkáních o 

nadcházejícím víkendu. Jakékoliv výjimky z tohoto pravidla může v opodstatněných případech povolit 

Komise rozhodčích.  

 
V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.  

 

Ing. Aleš Jansa 

supervizor rozhodčích regionu IV  
 

+420 603 459 274 

jansa@ceskyflorbal.cz 

  

 


