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Odměny rozhodčích v sezóně 2022/2023 
 

Soutěže řízené ČBF 
 

a) MUŽI      b) ŽENY  

I. liga   1 500 Kč  I. liga   900 Kč  

II. liga    900 Kč   II. liga    650 Kč  

 

c) MLÁDEŽ  

chlapci:      dívky:  

extraliga U19   1 000 Kč   extraliga U19   750 Kč  

celostátní liga U19  700 Kč   celostátní liga U19  600 Kč  

extraliga U17   800 Kč   extraliga U17   700 Kč  

celostátní liga U17  600 Kč   celostátní liga U17  600 Kč  

U15 - extraliga  600 Kč   U15 - extraliga  600 Kč  

U15 – ostatní fáze  500 Kč   U15 – ostatní fáze  500 Kč  

U14 - extraliga  500 Kč   U14 – extraliga  500 Kč  

U14 – ostatní fáze  450 Kč   U14 – ostatní fáze  450 Kč 

 

Při utkáních hraných ve všední den přísluší rozhodčím a komisařům k celkové odměně paušální 

příplatek 300 Kč za den. Tento příplatek se nevyplácí rozhodčím a komisařům s bydlištěm v 

místě konání utkání.  

 

Český pohár 
Muži (v sezóně 2021/22, aktuální rozpis není k dispozici) 

Základní část  

1. kolo   800 Kč  

2. kolo   900 Kč  

3. a 4. kolo   1 000 Kč  

5. kolo   1 500 Kč  

6. kolo (osmifinále)  2 500 Kč  

čtvrtfinále   4 600 Kč   

Final Four  

semifinále a utkání o 3. místo  4 800 Kč  

finále      5 000 Kč  

Ženy 

Základní část:  

1. a 2. kolo   900 Kč   

3. kolo   1 200 Kč  

4. kolo   2 000 Kč 

čtvrtfinále   2 000 Kč  

Final Four:  

semifinále, utkání o 3. místo a finále   2 500 Kč  
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Při utkáních základní části hraných ve všední den přísluší rozhodčím k celkové odměně 

náhrada 300 Kč za den. Ve Final Four činí náhrada 650 Kč za den. Na náhradu 300 Kč, resp. 

650 Kč, nemá nárok rozhodčí s bydlištěm v místě utkání. 

 

 

Soutěže řízené ČBF – STŘEDNÍ ČECHY 
 

a) mužské složky     b) ženské složky 

SBL M F4   900 Kč    SBL Ž F4    600 Kč 

SBL M   650 Kč    SBL Ž   500 Kč 

NRL U19, U17  500 Kč    NRL U19, U17  500 Kč 

NRL U15   400 Kč    NRL U15    400 Kč 

KP U14  400 Kč 

U13, U12, U11  300 Kč    U13, U12, U11 300 Kč 

 

c) vyžádaný či delegovaný komisař  400,-- Kč 

 

Při utkáních hraných ve všední den náleží rozhodčím i komisaři k celkové odměně paušální 

příplatek 200,-Kč za den. Příplatek se nevyplácí rozhodčím ani komisaři z místa bydliště. 

V případě řízení utkání pouze jedním rozhodčím náleží tomuto odměna ve výši 1,5 násobku 

řádné odměny za utkání. Příklad: odměna za řízení utkání je 300 Kč, utkání řídí pouze jeden 

rozhodčí, odměna tomuto rozhodčímu je celkem 450 Kč. Násobek se nevztahuje na cestovné a 

stravné. 

 

 

Soutěže řízené PBS 

 

Přebor A mužů     800,--  

Přebor B mužů     700,--  

Přebor žen,1.třída mužů    600,--  

2. třída mužů a 1. třída žen    500,--  

Ostatní soutěže dospělých    400,--  

U19, U17 (junioři(ky),kadeti (ky)   500,--  

U15, U14 (st.žáci (kyně),ml.žáci (kyně)  400,--  

Minižactvo      300,--  

U11 3x3 mix – za utkání    150,--  

Pražský pohár – muži  

předkolo, 1. a 2. kolo   600,--  

3. a další kola    700,--  

semifinále + finále   800,-- 

 

Komisař  500 ,-- 
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Soutěže řízené ČBF – SEVERNÍ ČECHY 

 
Muži – severočeská liga  700,- Kč  

Muži – oblastní soutěž   600,- Kč  

Ženy – oblastní soutěž  500,- Kč 

NRL dorost (U17, U19)  500,- Kč  

NRL žactvo  (U15)   400,- Kč  

OP minižactva (U12 a U13)   300,- Kč  

přípravné turnaje minižactva U11  250,- Kč  

 

Řídí-li utkání pouze jeden rozhodčí, má nárok na zvýšenou odměnu o 50 %. U utkání hraných 

ve všední den (nevztahuje se na hrací termíny utkání SLM hraná v pátek) mají rozhodčí nárok 

na jednorázový příplatek na zápas/dvojzápas ve výši 100,- Kč. Tento příplatek se nevyplácí 

rozhodčím z místa bydliště a u utkání nadregionální ligy. 

 

 

 

Soutěže řízené ČBF – VÝCHODNÍ ČECHY 
 

Východočeská liga mužů 600 Kč (FF 650 Kč) 

Východočeský přebor mužů 500 Kč (FF 500 Kč) 

Východočeská liga žen  450 Kč (FF 500 Kč) 

Smíšený východočeský přebor U14 300 Kč 

nadregionální soutěže U19, U17 a U15 dle vyhlašovatele soutěže * 

Východočeský pohár U19 a U17  500 Kč 

Východočeský pohár U15  400 Kč     
oblastní přebory minižactva  250 Kč 

 

 * (U17 a U19 – 500 Kč, U15 – 400 Kč) 

 

V případě řízení utkání pouze jedním rozhodčích náleží rozhodčímu odměna ve výši 

1,5 násobku řádné odměny za utkání. Násobek se nevztahuje na cestovné a stravné. 

 

 

 

Soutěže řízené ČBF – JIŽNÍ ČECHY 

 
Muži (základní kolo a předkolo Play-off)  600,- Kč  

NRL U17 / U19     500,- Kč  

NRL U15      400,- Kč  

Minižactvo      300,- Kč  

  

http://www.stc.cbf.cz/


Česká basketbalová federace – oblast střední Čechy 
Středočeská asociace basketbalových rozhodčích 

Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 

www.stc.cbf.cz 
 

 

21. 9. 2022 4 StčABR 

 

Soutěže řízené ČBF – ZÁPADNÍ ČECHY 

 
Muži Západočeská Liga  800,-Kč   Dozorčí komisař   300,- Kč  

Muži KP    600,- Kč  

KPo mužů    600,- Kč  

Ženy ZČL    700,- Kč  

NRL dorost    500,- Kč  

NRL žactvo    400,- Kč  

MINI     400,- Kč  

MINI kvalifikace   500,- Kč  

 

V případě sehrání utkání v pracovní den má rozhodčí nárok na paušální příplatek 250,- Kč 

pouze v případě, že utkání začíná dříve než v 17,00 hod., pokud není jeho trvalé bydliště v 

místě utkání. Nároky na refundaci mzdy se neproplácejí. 

Pokud se druhý delegovaný rozhodčí nedostaví k utkání, má ten který píská sám, nárok na 50% 

odměny druhého rozhodčího. 

 

Soutěže řízené ČBF – KARLOVY VARY 

 
Muži (Západočeská liga)  800,-Kč  

Muži (krajský přebor II) 600,- Kč  

Ženy (Západočeská liga) 700,- Kč  

U19, U17 NRL  500,- Kč  

U15 NRL   400,- Kč  

U13 (krajský přebor)  350,- Kč  

U12 (krajský přebor)  300,- Kč  

U11 (krajský přebor)  250,- Kč  

U10 (krajský přebor)  200,- Kč  

 

Příplatek za utkání hrané ve všední den: 250,- Kč (za všední den se nepovažují utkání 

dospělých složek hraná v pátek, soutěže NRL a netýká se 

rozhodčích z místa bydliště, kde se utkání hraje). 

Pokud se k utkání nedostaví druhý rozhodčí, má ten rozhodčí, který utkání řídí sám, nárok na 

zvýšení náhrady za řízení utkání o 50 % z výše uvedených částek. 

 

 

 

Soutěže řízené ČBF – JIŽNÍ MORAVA 
 

JML mužů   700 Kč  MP II mužů   450 Kč  

OP mužů   250 Kč  U15, U14    400 Kč  

MP I mužů    350 Kč  U17, U19     500 Kč  

OP ŽEN I    500 Kč  MINI    250 Kč  

 

Při utkáních hraných ve všední den přísluší rozhodčímu k celkové odměně paušální příplatek 

150 Kč za den. Příplatek se nevyplácí rozhodčím z místa konání. 

V případě řízení utkání pouze jedním rozhodčím, náleží tomu odměna ve výši 1,5 násobku 

řádné odměny za utkání. Násobek se nevztahuje na cestovné a stravné.  
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Soutěže řízené ČBF – STŘEDNÍ MORAVA 
 

Středomoravská liga mužů    550 Kč  

nadregionální soutěže U17, U19  500 Kč (bez příplatku za všední den) 

nadregionální soutěže U15    400 Kč (bez příplatku za všední den) 

oblastní přebory minižactva    250 Kč  

 

V případě řízení utkání pouze jedním delegovaným rozhodčím náleží tomu odměna ve výši 1,5 

násobku řádné odměny za utkání. Příklad: odměna 250 Kč, pouze jeden rozhodčí - odměna 

bude činit 375 Kč. Násobek se nevztahuje na cestovné a stravné. Toto ustanovení se netýká 

kategorií U 10, U 11 a U12.  

Za utkání hraná v pracovní dny mají rozhodčí nárok na příplatek za všední den vyjma pátku 

hracího termínu soutěže mužů, náleží rozhodčímu a komisaři (je-li delegován) k celkové 

odměně paušální příplatek 100 Kč za den vyjma schválené výjimky 1.2.11.D. 

 

 

 

Soutěže řízené ČBF – SEVERNÍ MORAVA 
 

muži Severomoravská liga   550,- Kč  

muži OP     450,- Kč  

ženy      400,- Kč  

NRS U19, U17    500,- Kč  

NRS U 15     400,- Kč  

U13, U12, U11, U10    250,- Kč  

V případě řízení utkání jedním rozhodčím se odměna za řízení utkání zvyšuje o 50% dané 

kategorie. 
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Cestovní náhrady 

 

a) Zásadně jsou hrazeny prokázané náklady za použití veřejného dopravního prostředku podle 

obecně platných předpisů. Vlaky EC s místenkou a jízdné vlakem 1. třídy lze užívat jen při 

vzdálenosti nad 200 km v jednom směru. K vyúčtování je nutno vždy předložit cestovní 

doklad.  

b) V případech, kdy se rozhodčí (komisař) rozhodne použít k cestě do místa utkání vlastního 

dopravního prostředku, přísluší mu náhrada 4,50 Kč za ujetý kilometr. Jsou-li k utkání 

delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně do místa konání utkání, 

jsou povinni použít společně vozidla jednoho z nich (počátek cesty musí být vždy v místě 

vzdálenějším od místa utkání). V takovém případě přísluší řidiči vozidla za tu část cesty, 

která je pro oba rozhodčí společná, náhrada ve výši 5 Kč/km**. Za místa ležící nácestně se 

považují takové případy, kdy použití společného vozidla oběma rozhodčími je pro plátce 

výhodnější než náhrada za dvě auta. V případě použití vlastního vozidla v místě bydliště 

přísluší rozhodčímu vždy náhrada ve výši platného tarifu MHD.  

c) Ve všech soutěžích s výjimkou turnajů M-ČR ve všech kategoriích (první a poslední den) 

lze cestovné podle bodu b) účtovat pro jednoho rozhodčího (komisaře) na vzdálenost do 

150 km za jednu cestu, u dvou rozhodčích na vzdálenost do 200 km za jednu cestu nebo po 

dohodě rozhodčího s klubem (u komisaře s pověřeným pracovníkem ČBF), je-li použití 

vlastního auta účelné a ekonomické (např. po skončení utkání není spojení veřejným 

dopravním prostředkem).  

d) Přesahuje-li vzdálenost místa bydliště a místa konání utkání 120 km, je rozhodčí (komisař) 

povinen při zápasech hraných ve dvou nebo více po sobě následujících dnech požádat 

pořadatele o zajištění noclehu podle čl. 1.15.3. Rozpisu soutěží a může účtovat jen cestu z 

místa bydliště do místa konání utkání a zpět. Tato povinnost odpadá, je-li časový odstup 

mezi začátky zápasů řízených stejným rozhodčím (komisařem) ve dvou po sobě 

následujících dnech větší než 18 hodin.  

e) Použije-li rozhodčí (komisař) na základě vlastního uvážení k cestě osobního automobilu v 

jiných případech, než je uvedeno v odstavci c), d), přísluší mu náhrada ve výši jízdného 

podle platného tarifu Českých drah (to platí i při nevyužití noclehu podle předchozího 

odstavce).  

f) V případě sporu o vzdálenosti místa bydliště rozhodčího (komisaře) a místa konání utkání 

je rozhodující vzdálenost uváděná jako nejrychlejší v plánovači tras na www.mapy.cz. 
**v KNBL, ŽBL, 1. LM a ČP žen je náhrada 6,30 Kč/km (rozpis ČP mužů nebyl ještě vydán) 

 

 

Stravné 

 

Stravné v době vydání tohoto dokumentu: 

 5 - 12 hodin  120 Kč 

 12 – 18 hodin  181 Kč 

 více než 18 hodin 284 Kč 
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