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Vnitřní předpis PAS o odměňování rozhodčích a poplatcích za školení 

rozhodčích v PAS 
Ze dne 8.2.2021 

 
Čl.1 Výkon činnosti rozhodčího 

(1) Výkon činnosti rozhodčího je dán začátkem soutěže podle časového pořadu a 
skutečným skončením soutěže 

 
Čl.2 Odměny hlavním rozhodčím a rozhodčím PAS při přebornických soutěžích družstev 

(1) Hlavním rozhodčím a rozhodčím při přebornických soutěžích družstev pořádaných 
PAS náleží odměna podle doby výkonu činnosti rozhodčího na základě dohody mezi 
pořadatelem soutěže a rozhodčími.  

(2) Za výkon činnosti hlavního rozhodčího v době trvání 1-4 hodiny náleží hlavnímu 
rozhodčímu odměna ve výši 520,- Kč. 

(3) V případě, že soutěž je delší než 4 hodiny, naleží k odměně dle odstavce (2) za 5. a 
každou další započatou hodinu výkonu činnosti hlavního rozhodčího hlavnímu 
rozhodčímu odměna ve výši 130,- Kč za hodinu. 

(4) Za výkon činnosti rozhodčího v době trvání 1-4 hodiny náleží rozhodčímu odměna ve 
výši 400,- Kč. 

(5)  V případě, že soutěž je delší než 4 hodiny, naleží k odměně dle odstavce (4) za 5. a 
každou další započatou hodinu výkonu činnosti rozhodčího rozhodčímu odměna 
100,- Kč za hodinu.  

 
Čl. 3 Doporučené odměny hlavním rozhodčím a rozhodčím PAS při ostatních soutěžích 
(1) Ostatní soutěží se rozumí soutěž, která není zařazena mezi přebornické soutěže 

jednotlivců a družstev pořádanými PAS. 
(2) Hlavním rozhodčím a rozhodčím při ostatních soutěžích náleží odměna podle doby 

výkonu činnosti rozhodčího na základě dohody mezi pořadatelem soutěže a 
rozhodčími. 

(3) Za výkon činnosti hlavního rozhodčího naleží hlavnímu rozhodčímu za každou 
započatou hodinu odměna ve výši 130,- Kč za hodinu. 

(4) Za výkon činnosti rozhodčího naleží rozhodčímu za každou započatou hodinu odměna 
ve výši 100,- Kč za hodinu. 

 
 

Čl. 4 Odměny vedoucím školení a seminářů a lektorům 
(1) Vedoucím školení rozhodčích 3. třídy náleží za práci spojenou s organizací a řízením 

školení odměna ve výši 1.000,- Kč. 
(2) Vedoucím školení rozhodčích 2. třídy náleží za práci spojenou s organizací a řízením 

školení odměna ve výši 2.000,- Kč. 
(3) Vedoucím seminářů rozhodčích náleží za práci spojenou s organizací a řízením školení 

odměna ve výši 1.000,- Kč. 
(4) Lektorům na školeních a seminářích náleží odměna 250,- Kč za každých 45 minut 

přípravy na výuku a výuky. 



 
 
 
 

Čl. 5 Poplatky za účast na školení rozhodčích 
(1) Poplatek za účast na školení pro rozhodčí 3. třídy a jmenování rozhodčím 3.třídy činí 

300,- Kč 
(2) Poplatek za účast na školení pro rozhodčí 2. třídy a jmenování rozhodčím 2.třídy činí 

500,- Kč 
(3) Poplatek za účast na prolongačním semináři rozhodčích pro rozhodčí 2. a 3. třídy činí 

200,- Kč. 
(4) Poplatek za účast na odborném semináři rozhodčích činí 500,- Kč. 

 
 

Čl. 6 Náhrada cestovních výdajů 
(1) Náhrada cestovních výdajů se poskytuje pouze rozhodčím, kteří jsou delegováni 

mimo místo trvalého bydliště a nejsou registrováni jako rozhodčí PAS a to na základě 
cestovního příkazu ve výši podle celkové vzdálenosti od místa bydliště do místa 
konání soutěže. 

(2) Do celkové vzdálenosti 30 km od místa konání soutěže náleží paušální náhrada 100,- Kč 
(3) Do celkové vzdálenosti 31 - 100 km od místa konání soutěže náleží paušální náhrada 

250,- Kč 
(4) Do celkové vzdálenosti 101 - 200 km od místa konání soutěže náleží paušální náhrada 

500,- Kč 
 

 
Čl. 7 Vyplácení odměn a náhrad cestovních výdajů  

(1) Výplatu odměn a náhrad cestovních výdajů provádí pořadatel soutěže. 
 

PaedDr. Vladimír Tikal, v.r. 
předseda PAS 

 
 
 


