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SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 

Stanovení náhrad pro rozhodčí a  

požadavky na jejich kvalifikaci 

1. Úvodní ustanovení  

Tato Směrnice upravuje požadavky na činnost rozhodčích, výši jejich odměn v závislosti na 

zajištění zdárného a kvalitního průběhu všech typů turnajů a soutěží, požadavky na kvalifikaci 

rozhodčího vzhledem k typu turnaje a soutěže a povinnosti pořadatele. 

2. Soutěže s mezinárodní účastí 

1. Pro zdárné a kvalitní zajištění průběhu soutěže a turnaje (dále jen soutěže), je zapotřebí 

splnit tyto podmínky: 

  - vrchní rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem (ředitelem soutěže), stanoví počet stolů, na kterých 

se bude soutěž konat v jednotlivých hracích dnech a sestaví časový plán soutěží (v soutěžích 

řízených ITTF nebo ETTU vrchní rozhodčí spolupracuje s technickým delegátem) 

  - pro řízení soutěže se nominuje vrchní rozhodčí, minimálně dva zástupci vrchního rozhodčího, 

jeden rozhodčí pro zajištění řízení soutěží a jeden rozhodčí pro zajištění řízení rozhodčích  

  - na základě stanovených počtů stolů a časového plánu, zajistí komise rozhodčích ČAST 

nominaci rozhodčích na danou soutěž. 

 

ČAST ve smlouvě s pořadatelem zajistí minimální počet rozhodčích v počtu (počet stolů x 1,7) + 

2 ; (např. 10 stolů x 1,7 + 2 = 19) v případě soutěží řízených ITTF nebo ETTU, se počet 

rozhodčích stanovuje podle předpisů ITTF. 

 

 - pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím odpovídající ubytování a to minimálně v *** hotelu 

(nebo ve srovnatelném zařízení) a to v případě, že rozhodčí ukončí svou činnost po 18:00 hod. 

 - pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím společné stravování s účastníky dané soutěže po 

celou dobu trvání soutěží 

  - pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím stravování v den příjezdu (večeři) a nocleh v den 

příjezdu  

 - zahraniční rozhodčí mají nárok na ubytování a stravu podle předpisu ITTF nebo ETTU 

 

 2. Náhrady při jednorázovém uspořádání jednotlivců a družstev. 

 Vrchní rozhodčí, zástupci vrchního rozhodčího a rozhodčí mají, v souvislosti s výkonem své 

funkce, nárok na odměnu v minimální výši 600,- Kč / den.  

 Zahraniční rozhodčí mají nárok na odměnu podle předpisu ITTF nebo ETTU. 
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Vrchní rozhodčí (v případě, že soutěž řídí ČAST) má kromě odměny uvedené v části I. 2. této 

Směrnice, nárok na příplatky ve formě náhrad, za činnosti vykonávané v přípravě, průběhu a po 

skončení soutěže: 

- zpracování podrobného časového plánu  250,- Kč 

- zpracování presence účastníků soutěže  100,- Kč 

- vylosování jednotlivého stupně soutěže    20,- Kč 

- zpracování výsledků a zprávy o průběhu soutěže  100,- Kč 

 

Zástupci vrchního rozhodčího (v případě, že soutěž řídí ČAST) mají kromě odměny uvedené 

v části I. 2. této Směrnice, nárok na příplatky ve formě náhrad, za činnosti vykonávané 

v přípravě, průběhu a po skončení soutěže: 

- zpracování presence účastníků soutěže  100,- Kč 

- vylosování jednotlivého stupně soutěže    20,- Kč 

 

Poznámka:  

1. Zástupcům vrchního rozhodčího přísluší náhrady jen v případě, že se aktivně těchto činností 

účastní.  

2. Je-li soutěž hrána kombinovaným způsobem, posuzuje se z pohledu přiznání náhrad, 

losování jednotlivých stupňů, jako losování samostatných soutěží. 

3. Uskuteční-li se losování a prezence den nebo více před vlastním zahájením soutěže, náleží 

vrchnímu rozhodčímu a zástupcům VR za tento den, též odměna podle ustanovení části I. 2. 

této směrnice.  

 

3. Odměny při dlouhodobém uspořádání soutěží družstev: 

 Vrchní rozhodčí a rozhodčí, mají v souvislosti s výkonem své funkce, v soutěžích (Superliga, 

soutěže schválené a řízené ITTF a ETTU) nárok na odměnu v minimální výši 500,- Kč / utkání. 

 

4. Požadavky na kvalifikaci rozhodčích v soutěžích při jednorázovém uspořádání. 

a) Vrchní rozhodčí  NR  

b) Zástupce vrchního rozhodčího  NR   

c) Rozhodčí  NU, A 

   

5. Požadavky na kvalifikaci rozhodčích v soutěžích při dlouhodobém uspořádání. 

 a) Vrchní rozhodčí  NR, NU 

 b) Rozhodčí  NU 

 

3. Soutěže bez mezinárodní účasti 

1. Pro zdárné a kvalitní zajištění průběhu soutěže a turnaje (dále jen soutěže), je zapotřebí 

splnit tyto podmínky: 

 - vrchní rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem, stanoví počet stolů, na kterých se bude soutěž 

konat v jednotlivých hracích dnech a sestaví časový plán soutěží (pokud bude připravován) 

 - pro řízení soutěže nominuje KR ČAST vrchního rozhodčího a minimálně dva zástupce 

vrchního rozhodčího (jeden z nich bude zajišťovat řízení a rozhodčích) 

 - na základě stanovených počtů stolů, zajistí komise rozhodčích ČAST nominaci rozhodčích na 

danou soutěž  

ČAST ve smlouvě s pořadatelem zajistí minimální počet rozhodčích v počtu (počet stolů x 1,7) 

+2; (např. 10 stolů x 1,7 + 2 = 19)  

 - pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím odpovídající ubytování a to minimálně v *** hotelu 

(nebo ve srovnatelném zařízení) a to v případě, že rozhodčí ukončí svou činnost po 18:00 hod., 

a vzdálenost od místa konání soutěže je větší než 150 km. 
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 - pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím společné stravování s účastníky dané soutěže po 

celou dobu trvání soutěží 

 - pořadatel zajistí nominovaným rozhodčím stravování v den příjezdu (večeře) a nocleh v den 

příjezdu  
 

2. Náhrady při jednorázovém uspořádání soutěží jednotlivců a družstev. 
  

Vrchní rozhodčí, zástupci vrchního rozhodčího a rozhodčí mají, v souvislosti s výkonem své  

funkce, nárok na odměnu v minimální výši:  
 

doba trvání soutěží 

v jednom hracím dni 

 soutěže řízené 

 ČAST  

 soutěže řízené 

 KSST  

 soutěže řízené 

 RSST  

do 5 hodin 400,- Kč 250,- Kč 150,- Kč 

5 - 10 hodin 500,- Kč 300,- Kč 200,- Kč 

nad 10 hodin 600,- Kč 400,- Kč 300,- Kč 

 

Vrchní rozhodčí a zástupci vrchního rozhodčího, mají kromě odměny, uvedené v části II. 2. této 

Směrnice, nárok na příplatky ve formě náhrad, za činnosti vykonávané v přípravě, průběhu a po 

skončení soutěže: 

 a) zpracování podrobného časového plánu 250,- Kč  

 b) zpracování rámcového časového plánu    50,- Kč 

c) zpracování presence účastníků soutěže  100,- Kč 

d) vylosování jednotlivého stupně soutěže     20,- Kč 

e) zpracování výsledků a zprávy o průběhu soutěže  100,- Kč 
 

Zástupci vrchního rozhodčího mají kromě odměny uvedené v části II. 2. této Směrnice, nárok na 

příplatky ve formě náhrad, za činnosti vykonávané v přípravě, průběhu a po skončení soutěže: 

- zpracování presence účastníků soutěže  100,- Kč 

- vylosování jednotlivého stupně soutěže    20,- Kč 

Poznámka:  

1. Zástupcům vrchního rozhodčího přísluší náhrady jen v případě, že se aktivně těchto činností 

účastní.  

2. Je-li soutěž hrána kombinovaným způsobem, posuzuje se z pohledu přiznání náhrad, 

losování jednotlivých stupňů, jako losování samostatných soutěží. 

3. Uskuteční-li se losování a prezentace den nebo více před vlastním zahájením soutěže, náleží 

vrchnímu rozhodčímu a zástupcům VR za tento den, též odměna podle ustanovení části II. 2. 

této směrnice. 
 

3. Náhrady při dlouhodobém uspořádání soutěží družstev: 

 Vrchní rozhodčí mají v souvislosti s výkonem své funkce, v soutěžích nárok na odměnu 

v minimální výši: 

a)  Vrchní rozhodčí: 

aa) mistrovská utkání řízená ČAST  

 Extraliga 400,- Kč 

 I., II. a III. liga při délce utkání do čtyř hodin  300,- Kč 

 za každých započatých 30min. délky utkání přes čtyři hodiny   50,- Kč 

 ab) mistrovská utkání řízená KSST 150,- Kč  

 ac) mistrovská utkání řízená RSST (OSST, MěSST)  100,- Kč 

 ad) nemistrovská utkání řízená ČAST  300,- Kč 

 ae) nemistrovská utkání řízená KSST :  150,- Kč 

b)  Vrchní rozhodčí pro utkání kvalifikace: 

 Vrchní rozhodčí mají za utkání kvalifikace v soutěžích družstev při dlouhodobém uspořádaní 

nárok na odměnu v minimální výši:  
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 ba) kvalifikační utkání řízena ČAST  

 při řízení tří kol kvalifikace v jenom dnu 600,- Kč 

 při řízení dvou kol kvalifikace v jenom dnu  450,- Kč 

 při řízení jednoho kola kvalifikace v jenom dnu  300,- Kč 

 bb) kvalifikační utkání řízená KSST a RSST (OSST, MěSST)  

 při řízení tří kol kvalifikace v jenom dnu  250,- Kč 

 při řízení dvou kol kvalifikace v jenom dnu  200,- Kč 

 při řízení jednoho kola kvalifikace v jenom dnu  150,- Kč 

(v jednom kole se předpokládá řízení vrchním rozhodčím jednoho až tři utkání najednou) 

 

c) Rozhodčí: 
 ca) mistrovská utkání řízená ČAST  

 Extraliga  300,- Kč  

 I., II. a III. liga při délce utkání do čtyř hodin  200,- Kč  

 za každých započatých 30min. délky utkání přes čtyři hodiny  50,- Kč 

 cb) mistrovská utkání řízená KSST   70,- Kč 

 cc) mistrovská utkání řízená RSST (OSST, MěSST)   50,- Kč 

 cd) nemistrovská utkání řízená ČAST  200,- Kč 

 ce) nemistrovská utkání řízená KSST   70,- Kč 

 

4. Požadavky na kvalifikaci rozhodčích v soutěžích při jednorázovém uspořádání. 

 a) Vrchní rozhodčí: 

     aa) M – ČR jednotlivců dospělých NR 

 ab) KT ; ŽT ; PON ; ČP-F ; M-ČR mládeže NR 

 ac) mistrovské soutěže jednotlivců řízené KSST a RSST (OSST, MěSST)  K, NR 

  b) Zástupce vrchního rozhodčího: 
 ba) M – ČR jednotlivců NR 

 bb) KT ; ŽT ; PON ; M-ČR družstev mládeže NR 

 bc) mistrovské soutěže jednotlivců řízené KSST a RSST (OSST, MěSST)  K, NR  

 c) Rozhodčí:  
 ca) M – ČR jednotlivců dospělých  A, NU (nebo uchazeč o NU, NR) 

 cb) M – ČR jednotlivců mládeže  A, NU (nebo uchazeč o A, B, NU, NR) 

 cd) KT dospělých  C, A, NU 

 ce) KT mládeže  C, A, NU 

 

5. Požadavky na kvalifikaci rozhodčích v soutěžích při dlouhodobém uspořádání. 

    Rozhodčí musí mít platnou licenci rozhodčího stolního tenisu a pro jednotlivé soutěže splňovat: 

 a) Vrchní rozhodčí: 

 aa) mistrovská utkání řízená ČAST 

         Extraliga B, NR 

          I., II. a III. liga  B, NR 

ab) mistrovská utkání řízená KSST a RSST (OSST, MěSST) K, B, NR 

 b) Rozhodčí: 

ba) mistrovská utkání řízená ČAST  

        Extraliga  A, NU  

          I., II. a III. liga  C, A, NU  

 bb) mistrovská utkání řízená KSST a RSST (OSST, MěSST)  K, C, A, NU 
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4. Společná ustanovení 

 Rozhodčí vykonávají funkci v předepsaném úboru (tmavomodré sako, sv. modrá košile, 

kravata nebo šátek / ČAST, ITTF /, šedé nebo khaki kalhoty nebo sukně, lehká společenská 

obuv /mokasíny/ a s odznakem rozhodčího, rozhodčím ve III. lize z řad hráčů, kteří 

rozhodují zápas v průběhu svého utkání, se připouští tepláková souprava). 

 Náhrady lze poskytnout jen rozhodčím, kteří mají platnou licenci rozhodčího stolního tenisu 

příslušné kategorie a splňují podmínky stanovené touto Směrnici.  

 Rozhodčí může při jednorázových soutěží v jednom dni rozhodovat nejdéle 8 hodin při 

zachování minimální 20 minutové přestávky po každých 3 hodinách. Do výkonu rozhodčího 

je započítávána příprava k zápasu, vlastní výkon rozhodování a nezbytné úkony rozhodčího 

po ukončení zápasu. Dále se do pracovní činnosti rozhodčího započítává vyžádaná asistence 

rozhodčího vrchním rozhodčím (např. rezerva při turnajovém řízení).  

 Řídí-li rozhodčí během dne více po sobě jdoucích utkání soutěže družstev dlouhodobého 

uspořádaní, náleží mu odměna za každé utkání samostatně. Náhrada přísluší rozhodčím i v 

případě, že se utkání neuskutečnilo (např. nedostavením jednoho ze soupeřů). 

 Za mezinárodní akci se považuje pouze ta akce, které se aktivně zúčastní alespoň jeden 

zahraniční účastník a je jako mezinárodní akce schválena ČAST, ETTU nebo ITTF.  

 Ostatním členům sboru rozhodčích není-li upraveno jinak (zapisovatel, hlasatel apod.) 

přísluší náhrada jako rozhodčím. 

 V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího patří náhrada rozhodčímu, který soutěž 

řídil. Pokud rozhodčí nesplňuje předepsanou kvalifikaci, přísluší mu náhrada podle této 

Směrnice, snížená o 25 %. 

 Náhrady rozhodčím vyplácí pořadatel  

o při soutěžích řízených ČAST – v průběhu soutěže 

o u mezinárodních jednorázových soutěží – domácí rozhodčí v průběhu soutěže, 

zahraniční rozhodčí první hrací den 

o u mezinárodních dlouhodobých soutěží družstev – před zahájením utkání. 

 Zdanění příjmu z „náhrad rozhodčím“ podléhá zásadám stanoveným obecně závaznými 

právními předpisy. 

 Kromě uvedených náhrad přísluší rozhodčím v soutěžích družstev s dlouhodobým 

uspořádáním a v soutěžích jednotlivců s jednorázovým uspořádáním pořádaných na území 

ČR, též náhrada cestovních výdajů podle platné Směrnice ČAST o cestovních náhradách.  

 Není-li cestovné plně hrazeno pořádající asociací, rozhodčím nominovaným na mezinárodní 

akci pořádanou v zahraničí nebo v ČR, přísluší náhrada na cestu podle platné Směrnice 

ČAST o cestovních náhradách v návaznosti na pravidla čerpání rozpočtu KR ČAST. 

 Pokud pořadatel nezabezpečí rozhodčím stravování, přísluší jim vyplacení stravného podle 

platné Směrnice ČAST. 

5. Přechodná a ostatní ustanovení 

Účinností této Směrnice se ruší Směrnice ČAST č. 5/2013.  

Schváleno: VV ČAST dne 15. 5. 2014 

Platnost: 1. 6. 2014 


