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1. Základní ustanovení  
1.1. Tato směrnice Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění, z.s. (dále jen „ČSFu“) 

stanovuje poplatky za školení a udělování rozhodcovských tříd (licencí) v kickboxu, a odměny 
rozhodčích na soutěžích ČSFu. 

1.2. Orgánem ČSFu se pro účely této směrnice rozumí Komise rozhodčích ČSFu (dále jen „KR 
ČSFu“) dle §13, odstavec 2.3. stanov ČSFu. 

1.3. Poslání, strukturu, rozhodování, činnost, působnost a povinnosti KR ČSFu stanovuje samostatná 
„Směrnice pro činnost komise rozhodčích ČSFu“. 

1.4. Metodiku pro udělování rozhodcovských tříd v kickboxu stanovuje samostatný dokument 
„Metodika pro udělování rozhodcovských tříd v kickboxu“. 

1.5. Hodnotící kritéria pro udělení rozhodcovských tříd stanovuje samostatná „Směrnice pro udělování 
rozhodcovských tříd v kickboxu“. 

1.6. KR ČSFu zajišťuje jednotnou interpretaci a aplikaci udělování rozhodcovských tříd, organizuje 
a řídí akreditovaná školení rozhodčích ČSFu (dále jen „školení“), schvaluje pořadatele těchto 
školení a deleguje na tyto školení lektory KR ČSFu. 
 

2. Rozhodcovské třídy v kickboxu 
2.1. Rozdělení rozhodcovských tříd (licencí) v kickboxu: 

2.1.1. I. rozhodcovská třída – licence A; 
2.1.2. II. rozhodcovská třída – licence B; 
2.1.3. III. rozhodcovská třída – licence C; 
2.1.4. IV. rozhodcovská třída – licence D; 
 

3. Poplatek za školení či doškolení rozhodčího 
3.1. Poplatek za školení včetně udělení licence rozhodčího ČSFu         2.000 Kč 
3.2. Poplatek za doškolení rozhodčího ČSFu               500 Kč 
3.3. V případě, že součástí školení či doškolení jsou doplňkové služby, jako je např. ubytování, 

stravování apod., může být poplatek navýšen o náklady spojené s těmito službami, pouze však 
za předpokladu, že celková částka poplatku je předem uvedena v propozicích školení. 

3.4. Poplatky za školení či doškolení se hradí předem na bankovní účet ČSFu na základě vystavené 
výzvě k platbě. 

3.5. V případě, že se uchazeč bez včasné a řádné omluvy neúčastní školení, nebo mu na základě 
hodnotících kritérií nebyla licence udělena, poplatek se nevrací. 
 

4. Náklady, náhrady a odměny  
4.1. Z uhrazených poplatků stanovených dle čl. 3.1. této směrnice připadá: 

4.1.1. 30 % na úhradu nákladů, náhrad a odměn lektorů KR ČSFu, 
4.1.2. 20 % na úhradu nákladů pořadatele školení. 

4.2. Úhrada nákladů, náhrad a odměn se provádí výhradně bankovním převodem na základě 
vystavené faktury poskytovatelem služby. 

 
5. Odměny rozhodčích na soutěžích 

5.1. Odměna rozhodčího na národních amatérských i profesionálních soutěžích dle licence: 
5.1.1. licence A               2.000 Kč 
5.1.2. licence B               1.500 Kč 
5.1.3. licence C               1.000 Kč 
5.1.4. licence D                  500 Kč 

5.2. Odměny dle čl. 5.1. této směrnice jsou stanoveny na výkon funkce rozhodčího na jednodenní 
soutěži. Pokud je soutěž vícedenní, náleží rozhodčímu odměna za každý den soutěže. 

5.3. Na národních profesionálních soutěžích se k odměně rozhodčího dle čl. 5.1. této směrnice 
připočítává odměna dle výkonu funkce rozhodčího na soutěži: 
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5.3.1. Supervizor                3.000 Kč 
5.3.2. Ringový inspektor, ringový rozhodčí            2.000 Kč 
5.3.3. Bodový rozhodčí              1.000 Kč 

5.4. Odměna rozhodčího dle čl. 5.3. této směrnice se připočítává pouze ta, která odpovídá nejčastější  
(nikoliv nejvyšší) vykonávané funkci rozhodčího na soutěži. 

 
6. Způsob vyplácení odměn rozhodčích 

6.1. Výše odměn rozhodčích na soutěži eviduje KR ČSFu, a to na souhrnné listině odměn rozhodčích 
na soutěži (příloha č. 1). Za správné a úplné údaje uvedené na listině odměn rozhodčích na 
soutěži je odpovědná KR ČSFu. 

6.2. Vyplácení odměn rozhodčích se provádí výhradně převodem na bankovní účet rozhodčího, a to 
vždy do 15 dnů souhrnně za uplynul kvartál (tzn. vždy do 15.4., 15.7., 15.10. a 15.1.). 

6.3. Číslo svého bankovního účtu potvrzuje rozhodčí na předepsaném formuláři – Potvrzení o výplatě 
příjmu z příležitostné činnosti podle zákona č. 586/1922 Sb. (příloha č. 2).  

6.4. Rozhodčí svým podpisem bere na vědomí, že vyplacená odměna rozhodčího není plátcem 
(ČSFu) zdaněna. V důsledku toho je povinen postupovat podle zákona č. 586/1922 Sb. o daních 
z příjmu. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
7.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici ČSFu č. 1/2020 – Ekonomická směrnice ČSFu 

pro činnost rozhodčích ze dne 14. 1. 2020. 
7.3. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČSFu usnesením č. U6 dne 24. 1. 2023, 

a nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. 

 

 

.………………………………………. 
Jiří Mulač – předseda ČSFu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Listina odměn rozhodčích na soutěži 
Příloha č. 2: Potvrzení o výplatě příjmu z příležitostné činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb. 
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Kontrolní součet  

Listina odměn rozhodčích na soutěži

Plátce:			Český	svaz	full-contactu	z.s.
	 		Nad	Kapličkou	3378/17
	 		100	00	Praha	10
	 		IČ:	45769702   

Název soutěže:

Datum konání:

Místo konání:

Pořadatel:

Schválil:
(jméno, příjmení, podpis)

Odměny rozhodčích na soutěži jsou stanovené Ekonomickou 
směrnicí pro činnost rozhodčích ČSFu.
Rozhodčí svým podpisem bere na vědomí, že odměna rozhod-
čího není plátcem (ČSFu) zdaněna. V důsledku toho je povinen 
postupovat podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších platných předpisů.
Veškeré osobní údaje jsou chráněny plátcem proti zneužití a je 
s nimi nakládáno v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů 
(GDPR).



Příjemce:   
  
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:

Kontaktní telefon:

Příležitostná činnost: rozhodčí na soutěžích ČSFu, činnost vykonaná během roku

Žádám o zaslání finančních prostředků, které mi náleží dle Ekonomické směrnice ČSFu 
pro činnost rozhodčích na můj soukromý účet.

Číslo bankovního účtu:

Příjemce svým podpisem bere na vědomí, že vyplacený příjem nebyl jeho plátcem (ČSFu) 
zdaněn. V důsledku toho je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších platných předpisů.
Veškeré osobní údaje jsou chráněny plátcem proti zneužití a je s nimi nakládáno 
v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Potvrzení o výplatě příjmu z příležitostné činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb.

Plátce:  Český svaz full-contactu a ostatních bojových umění z.s.
     Nad Kapličkou 3378/17
     100 00 Praha 10
     IČO: 45769702   

V                                              dne 

             Podpis a razítko plátce     Podpis příjemce


