
Směrnice ČSMMA č. 1/2019 

Ekonomická směrnice ČSMMA pro činnost rozhodčích 

 

1. Základní ustanovení 

1.1. Tato směrnice stanovuje poplatky, odměny a náhrady pro činnost rozhodčích Českého svazu MMA z.s. 

(dále jen ČSMMA). 

1.2. Definice, strukturu, licence, činnosti a metodiku rozhodčích ČSMMA stanovuje samostatná směrnice 

– Směrnice pro činnost rozhodčích. 

 

2. Poplatek za seminář a udělení licence rozhodčího ČSMMA 

2.1. Poplatek za seminář včetně udělení licence rozhodčího ČSMMA:              3.000 Kč 

2.2. V případě, že součástí semináře jsou doplňkové služby, jako je např. ubytování, stravování apod., může 

být poplatek navýšen o náklady spojené s těmito službami, avšak pouze za předpokladu, že celková částka 

poplatku je předem uvedena v propozicích semináře. 

2.3. Poplatek za seminář se hradí předem na bankovní účet ČSMMA. 

2.4. V případě, že se rozhodčí bez včasné a řádné omluvy neúčastní semináře, nebo mu licence rozhodčího 

z rozhodnutí komise rozhodčích ČSMMA (dále jen KR ČSMMA) nebyla udělena, poplatek se nevrací. 

 

3. Odměny rozhodčích na soutěžích 

3.1. Odměna rozhodčích na amatérských i profesionálních soutěžích dle licence: 

rozhodčí třídy A                     2.500 Kč 

rozhodčí třídy B                     2.000 Kč 

rozhodčí třídy C                     1.500 Kč 

rozhodčí třídy D                     1.000 Kč 

3.2. Odměna rozhodčích na amatérských i profesionálních soutěžích dle výkonu funkce: 

supervizor                      3.000 Kč 

3.3. Odměny dle čl. 3.1. nebo čl. 3.2. této směrnice jsou stanoveny na výkon funkce rozhodčího na jednodenní 

soutěži. Pokud je soutěž vícedenní, náleží rozhodčímu odměna dle čl. 3.1. nebo čl. 3.2. této směrnice za 

každý den soutěže. 

3.4. Pokud má pořadatel soutěže na rozhodčího specifické požadavky, které přímo nesouvisí s výkonem jeho 

funkce na samotné soutěži (např. přítomnost na vážení, tiskové konferenci apod.), navyšuje se odměna 

dle čl. 3.1. nebo čl. 3.2. této směrnice o 1.000 Kč, a to za každou jednotlivou činnost vyžádanou 

pořadatelem soutěže. 

 

4. Příplatek rozhodčích na sloučených soutěžích 

4.1. Za sloučenou soutěž dle tohoto článku je považována soutěž, kde dvě nebo i více samostatných soutěží či 

částí s odlišným názvem probíhají ve stejný den a na stejném místě (obci), a to bez ohledu na to, jestli jsou 

jednotlivé soutěže (části) amatérské či profesionální (např. liga MMA a navazující galavečer).  

4.2. Sloučená soutěž je v rámci odměn rozhodčích považovaná jako jeden celek (jedna soutěž). 

4.3. Rozhodčí, který se účastnil všech částí sloučené soutěže má k odměně rozhodčího dle čl. 3. této směrnice 

nárok na příplatek ve výši:                   1.000 Kč 

 

5. Způsob vyplácení odměn rozhodčích 

5.1. Vyplácení odměn rozhodčích se provádí výhradně převodem na bankovní účet rozhodčího na základě 

listiny odměn rozhodčích na soutěži (dále jen listina odměn). 

5.2. Listina odměn je předepsaný formulář ČSMMA, na kterém musí být uvedeny následující údaje všech 

vyplácených rozhodčích soutěže: 

a)  jméno a příjmení, 

b)  datum narození, 

c)  licence rozhodčího (A, B, C nebo D), 



d)  bankovní účet, 

e)  odměna dle čl. 3. této směrnice, 

f)  příplatek dle čl. 4. této směrnice (v případě nároku), 

g) celková částka odměny rozhodčího,  

h)  podpis rozhodčího. 

5.3. ČSMMA uhradí celkové odměny rozhodčích na uvedené bankovní účty nejpozději do 30 dnů od doručení 

listiny odměn.   

5.4. Rozhodčí svým podpisem na listině odměn bere na vědomí, že celková odměna rozhodčího není plátcem 

(ČSMMA) zdaněna. V důsledku toho je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. 

o daních z příjmu, ve znění pozdějších platných předpisů.   

5.5. Veškeré osobní údaje uvedené v listině odměn dle čl. 5.2. jsou chráněny plátcem (ČSMMA) proti zneužití 

a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).  

 

6. Náhrady rozhodčích na amatérských i profesionálních soutěžích  

6.1. Pokud je místo soutěže vzdálené více jak 100 km od místa bydliště rozhodčího a je vícedenní, má rozhodčí 

právo po pořadateli soutěže požadovat zajištění ubytování. 

6.2. Pokud je doba trvání soutěže delší než 6 hodin, má rozhodčí právo po pořadateli soutěže požadovat 

zajištění stravování a občerstvení v obvyklé míře. 

6.3. V případě amatérské soutěže nemá rozhodčí nárok na náhradu cestovného. 

6.4. V případě profesionální soutěže, pokud je místo soutěže vzdálené více jak 100 km od místa bydliště 

rozhodčího, má rozhodčí v případě vlastní dopravy právo požadovat proplacení cestovného ve výši 5 Kč 

za každý kilometr, který musí absolvovat z místa svého bydliště do místa konání soutěže a zpět.  

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSMMA. 

7.2. Za doručení listiny odměn či jiných písemností, dokumentů a návrhů je považováno doručení na 

elektronickou adresu VV ČSMMA. 

7.3. Tato směrnice byla schválena VV ČSMMA usnesením č. U1/2019 dne 19. 11. 2019, a nabývá platnosti 

a účinnosti dne 20. 11. 2019. 

 

 

 

.…………………….…………………………………. 

Michal Hamršmíd – předseda ČSMMA 

 

Příloha směrnice: Formulář – listina odměn rozhodčích na soutěži 


