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Český svaz cyklistiky 
SMĚRNICE pro odměňování rozhodčích č. 01/2014 

 
 

I.  ROZSAH PLATNOSTI 
 
1) Tato směrnice platí pro všechny rozhodčí rychlostní cyklistiky, kteří mají licenci a pro odměňování na všech soutěžích v disciplínách silnice, 

dráha, cyklokros pořádaných ČSC, nebo  pod jejich záštitou či prostřednictvím.  
 
2) Tato směrnice upravuje rozsah odměn a režijních nákladů pro rozhodčí   rychlostní cyklistiky ČSC. 
 
3) Významy a zkratky:  

ČSC - Český svaz cyklistiky  
MČR - Mistrovství  České republiky  
ČP - Český pohár  
KL - Kriterní liga  
ROZ - rozhodčí  
odměna - odměna za výkon rozhodčího při sportovní akci          
Směrnice - dle aktuální směrnice ČSC ...  o cestovních náhradách schválené Výkonným výborem ČSC  
Vyhláška jízdné -  Zákon č. 262/2006 Sb. a vyhláška, stanovující výši náhrad na příslušný rok (pouze u motorek)    
Výsledkový servis - obsluha výsledkového servisu je součástí technického zajištění soutěže. Na výsledkový servis se počítá vždy min. se 

dvěma osobami obsluhy , částka 1.500,- je na osobu.  
 
 

II. ROZSAH  NÁHRAD  
 
Kategorie soutěží rozhodčí sbor Odměna/den Stravné Jízdné 
Ekonomické kategorie Kč   
 
A 
Jednorázové hlavní rozhodčí 2000,- dle směrnice dle směrnice  
i etapové závody (pokud není UCI)    
zařazené do národní rozhodčí Elite 1500,- dle směrnice dle směrnice 
kalendáře UCI národní rozhodčí A 1200,- dle směrnice dle směrnice 
 národní rozhodčí B 1100,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
 národní rozhodčí C 900,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
 výsledkový servis 1800,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
 výsledkový servis 2000,- dle směrnice dle směrnice 
  
 

 
 
 
 

Při etapových závodech zajistí pořadatel ubytování rozhodčím! 
Při poskytnutí stravování se stravné nevyplácí! 

 
 
 
 
Kategorie soutěží rozhodčí sbor Odměna/den Stravné Jízdné 
Ekonomické kategorie Kč   
 
 
B 
Mistrovství ČR hlavní rozhodčí 1400,- dle směrnice dle směrnice  
schvalované  (pokud není UCI)    
příslušnou komisí národní rozhodčí Elite 900,- dle směrnice dle směrnice 
ČSC pro disciplíny národní rozhodčí A 800,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
silnice, dráha,  národní rozhodčí B 750,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
cyklokros národní rozhodčí C 700,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
 rozhodčí II.třídy 450,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
 
 výsledkový servis 1500,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
 výsledkový servis 2000,- dle směrnice dle směrnice 
  
 
 
C 
Závody   hlavní rozhodčí 1000,- dle směrnice dle směrnice  
ČP ELITE + U23 národní rozhodčí Elite 750,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
na silnici, národní rozhodčí A 650,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
ostatní závody národní rozhodčí B 600,- dle směrnice dle hromadné dopravy schvalované  
 národní rozhodčí C 550,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
příslušnou komisí rozhodčí II.třídy 400,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
ČSC pro disciplíny rozhodčí III.třídy 350,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
silnice, dráha, výsledkový servis 1500,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
cyklokros výsledkový servis 2000,- dle směrnice dle směrnice 
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Při etapových závodech zajistí pořadatel ubytování rozhodčím! 

 
 
D – Rozhodčí na motocyklech (radioinformátor na moto, tabulář) 
 
a. samostatní rozhodčí na moto budou odměněnií ve výši své kvalifikace a podle typu závodu a dále jim náleží paušální odměna ve výši 850,- 

Kč/den a jízdné motocyklu dle zákona; 
b. rozhodčí na moto jako tandemisté budou odměněni ve výši své kvalifikace a podle typu závodu a dále jim náleží paušální odměna ve výši 300,- 

Kč/den. 

 
 
E - Doporučení: 
závody hlavní rozhodčí 800,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
schvalované národní rozhodčí Elite 650,- dle směrnice dle hromadné dopravy krajskými svazy, národní rozhodčí A 600,-
 dle směrnicedle hromadné dopravy pokud orgány národní rozhodčí B 500,- dle směrnice dle hromadné 
dopravy krajů nevydají národní rozhodčí C 450,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
jinou směrnici rozhodčí II.třídy 400,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
o odměňování rozhodčí III.třídy 350,- dle směrnice dle hromadné dopravy 
rozhodčích  
  

 
 
 
Rozhodčím bude vyplacena výše uvedené odměna do 10 pracovních dnů po obdržení vyplněného formuláře, podepsaného hlavním rozhodčím a 
ředitelem závodu. Výplata bude provedena nezdaněná na běžný účet. Za zdanění zodpovídá každý rozhodčí samostatně. V případě, že rozhodčí 
neuplatní svůj nárok do 20.12. v roce, kdy se pořádají závody, nárok na odměnu zaniká. K výše uvedené odměně již nenáleží žádné další náhrady. 
Formulář pro výplatu odměny je možno si vyzvednout v sekretariátu ČSC nebo stáhnout z internetových stránek v kategorii administrativa. 
 
 

 
 
 
 

III.  VÝKLAD 
 
1. Odměna náleží rozhodčím rychlostní cyklistiky za každý den soutěže. Odměna se neproplácí při příjezdu na závod den předem na poradu 

s vedoucími družstev. 
 
2. Začíná-li soutěž před 9:00 hodinou anebo koná-li se porada s vedoucími družstev za účasti rozhodčích nebo porada rozhodčích den před 

závodem, nebo při vícedenních závodech zajistí pořadatel ubytování rozhodčím a výplatu stravného podle směrnice ČSC nebo zajištění 
stravování. 

 
3. Je-li český mezinárodní rozhodčí UCI delegován k soutěži ČSC, náleží mu odměna ve výši, stanovené pro národního rozhodčího ELITE. 
 
 
 JUDr. Marián Štetina 
 prezident ČSC 
 
Směrnice nabývá platnost dnem schválení PR ČSC, tím dnem se ruší platnost veškerých předchozích „Směrnic pro odměňování rozhodčích“. 
 
 
Schváleno Prezídiem ČSC dne: 23.4.2014 


