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Soutěže 2012
Pardubice Bucks podle všeho ČLAF 11s hrát  nebudou a  budou hrát  turnajový formát  7s. 
Současně ale mají zájem a řízené přátelské zápasy proti týmům hrajícím ČLAF 11s.
Bratislava  Monarchs  na  dotaz  ohledně  jejich  startu  v ČLAF 2012 odpověděli,  že  o  účast 
budou zvažovat teprve v případě zrušení pokut udělených klubu v roce 2011. Pokuty považují 
za,  bez  ohledu na  schválené  normy ČAAF,  neoprávněné,  resp.  neadekvátní.  I  nadále  své 
jednání považují za rozvoj fotbalu.
Předsednictvo  ČAAF podmínky klubu  Monarchs  jednoznačně  odmítá  a  s klubem,  který  i 
nadále  otevřeně prezentuje,  že nehodlá akceptovat  znění  norem ČAAF, v ČLAF nepočítá. 
Dlužnou částku hodlá ČAAF nárokovat i prostřednictvím mezinárodních organizací (jejichž 
normy byly porušeny také a měly by mít zájem na jejich dodržování).
Dvě výše uvedená stanoviska pro 11s soutěž dospělých v roce 2012 znamenají, že se do ní 
zapojí 9 týmů. Na přelomu roku by Rada ČAAF měla vytvořit podobu soutěže, vyloučit nelze 
ani posun začátku sezóny,  neboť při 9 týmech již není nezbytně nutný tak brzký začátek. 
V otázce začátku sezóny bude záležet i na stanoviscích dotčených týmů.

Klubový členský příspěvek
Členský přípěvek,  dále  jen příspěvek,  klubu (pro rok 2012)  činí  10.000 Kč. Příspěvek je 
splatný  k 31.lednu.  Klubům,  které  k tomuto  datu  příspěvek  neuhradí,  bude  od  1.února 
pozastaveno  členství.  Pozastavené  členství  bude  obnoveno  ke  dni  úhrady  příspěvku  (v 
původní  výši  a  bez  jakýchkoliv  dodatečných  sankcí).  V případě,  že  klub  v daném  roce 
příspěvěk neuhradí  vůbec,  nebude to pro klub znamenat  žádné budoucí finanční  závazky. 
Pokud ale příspěvek neuhradí ve dvou po sobě jdoucích letech, bude Parlamentu podán návrh 
na vyloučení z ČAAF.

Členský program
Členství klubu v ČAAF automaticky znamená i participaci klubu i všech jeho registrovaných 
členů v členském programu Víc než jen fotbal. Pozastavením členství ztrácí možnost získání 
benefitů  klub  i  všichni  jeho  registrovaní  členové.  Členové  klubu,  který  má  pozastavené 
členství,  mohou však čerpat  výhody i  individuálně,  v případě úhrady členského příspěvku 
s hráčskou licencí. Základní výše spojená s hráčskou licencí B, která je dostačující pro čerpání 
výhod programu, je 500 Kč.
Výhod členského programu lze využívat,  jak na klubové,  tak i  individuální  úrovni, až do 
31.ledna roku následujícího po úhradě příspěvku.

Způsob rozdělení „plzeňských“ míčů
Rozhodnutí  Rady  ČAAF  ve  věci  nenastoupení  k několika  zápasům  ČJLAF  obsahovalo 
ustanovení o konkrétním užití udělené pokuty. Rozhodnutí zní následovně:
Rada  ČAAF  rozhodla  o  účelovosti  udělené  pokuty  a  to  takto:  Za  celou  částku  budou 
nakoupeny hrací míče a tyto rozdistribuovány mezi kluby ČAAF, které budou členy ČAAF k 1.  
únoru 2012 a k tomuto datu budou mít uhrazen roční členský příspěvek. Při současné ceně 
míče  v rámci  členského  programu  (1500  korun  za  kus)  lze  nakoupit  27  míčů.  Pokud  k 
rozhodnému datu splní podmínky 11 klubů, každý klub obdrží zdarma 2 míče. Zbývající míče  
si kluby budou muset v případě zájmu uhradit poměrně, projeví-li o třetí míč zájem všech 11 
klubů, každý bude muset hradit 6/11 ceny míče, tedy 818. Pokud zájem o třetí míč projeví  
pouze 10 klubů, bude muset uhradit 5/10 ceny míče atd.
Tento postup bude mírně upraven následujícím způsobem: stále platí,  že rozhodujícím pro 
nárok na část míčů bude platné členství k 1.únoru. Míče budou rozděleny ve dvou kolech – 
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v prvním kole bude rozdělen počet míčů odpovídajícímu násobku počtu příslušných klubů. 
(například při 6 klubech bude rozděleno 24 míčů, tzn. 4 míče pro každý klub). V druhém kole 
budou rozdělovány jakési poukázky odpovídají ceně míčů nerozdělených v prvním kole. Ve 
zmíněném  příkladě  by  se  rozdělovalo  4500  korun,  mezi  6  klubů,  750  pro  klub.  Tyto 
„poukázky“ bude možné použít opět pouze na pořízení míčů (bude-li cena žádaného míče 
vyšší, musí klub rozdíl doplatit).
K dispozici jsou primárně pouze dva typy míčů Wilson: F1100 (cena 1500 Kč) a F1900 (cena 
500). Místo těchto týmů si kluby mohou vybrat jakýkoliv jiný míč Wilson, s výměnou je ale 
spojena úhrada poplatku 150 Kč za míč a případného rozdílu  v ceně.  Současně lze místo 
jednoho (pouze jednoho) míče F1100 žádat tři míče F1900. I tato výměna podléhá poplatku 
150 Kč. Zájemce o jiné než uvedené míče však upozorňujeme, že lhůta dodání bude v řádů 
týdnů.

Tabulka možných nákladů a povinností klubů
V následující  tabulce  je  uveden  přehled  povinností,  které  klubům  vyplývaly  především 
z Herního řádu. Naleznete v ní i všechny možné poplatky, které pro kluby z členství v ČAAF 
vyplývají. Na konci tabulky jsou uvedeny náklady připadající na jednoho hráče.
Pozn.: všechny údaje vychází ze znění Herního řádu pro rok 2011.
Položka ČLAF 11s ČLAF 7s

Název
Povinné proškolení z pravidel
Povinná juniorka Ano Ne
Zázemí
Sanitka přítomná na zápase
Downmarkery včetně obsluhy
Minimální počet míčů
Upload videozáznamu na server
Vypracování zápasových statistik Ano Ne

Rozměry hřiště (vč.endzón, v yardech) 100×53 až 120×53 80×34
10yardové čáry
Hashmarky
Týmové zóny
9yardové značky Ano Ne
Pylony
Dresy
Kalhoty Jednotné Stejné u většiny
Ponožky

Změny v TL
Odstoupení z rozehrané soutěže 40000 20000
Pokuta - výstroje
Pokuta - soupisky
Pokuta - lajnování
Pokuta - pozdě dodané video
Pokuta - nedodané video
(Pokuty jsou odhady)

Registrace klubu
Registrace osoby
Startovné klubu v soutěži
Soutěžní kauce 10000 5000
Startovné hráče v soutěži 1000 500

Zápasové soupisky
Minimální počet hráčů na zápase 18 11
Maximální počet hráčů na zápase - 25
Maximální počet hráčů v sezóně - 35

Náklady na osobu (tým s 20 hráči) 1800 1300
Náklady na osobu (tým s 25 hráči) 1660 1160
Náklady na osobu (tým s 30 hráči) 1567 1067
Náklady na osobu (tým s 35 hráči) 1500 1000
Náklady na osobu (tým s 40 hráči) 1450 -
Náklady na osobu (tým s 50 hráči) 1380 -
(Pro zcela nový tým, tzn. včetně registrace; včetně uvažované 3000 pokuty/tým

Všechny údaje odrážejí stav roku 2011
Informace uvedené kurzívou se pro rok 2012 budou nebo mohou měnit

Fotbalový
Ano

Šatny, sprchy
Ano
Ano

2 stejné kožené
Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano (nemusí být standardní)
Jednotné

100

Jednotné (nejsou povinné)

500

500
500

10000

500
1500
3000

1000

Způsob danění odměn a náhrad rozhodčích
Následující  text  je  primárně  vztažen  na  rozhodčí,  týká  se  ale  všech  osob,  kterým ČAAF 
vyplatila nějakou částku jako odměnu za činnost vykonanou pro ČAAF. Text není odborným 
a závazným pokynem. Obsahuje spíše rady a pokyny pro osoby, které v této problematice 
orientují hůře nebo vůbec. Závazné pokyny žádejte na příslušných úřadech nebo u daňových 
poradců.
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Daň z příjmů – ČAAF vyplácí veškeré vyplacené odměny v souladu se Zákonem č. 586/1992 
Sb., o daních příjmu,  konkrétně § 7 tohoto Zákona.  Pro příjemce odměn to znamená dvě 
možnosti:

1) Živnost. Tato možnost znamená vyřízení vlastnictví živnostenského listu. Rozhodčí dle 
kategorií živností spadají pod číslo 118, organizování sportovních soutěží. V ZDP jde v 
§ 7 o odstavec 1.

2) Nezávislé povolání. Není potřeba vyřízení ŽL, což nemusí být nutně výhoda. V ZDP jde 
v § 7 o odstavec 2.

V obou případech půjde patrně o vedlejší činnost a to i v případě, že rozhodčí žádné jiné 
příjmy nemá.
Danění – dle § 6 je možné v ojedinělých případech při podepsání dohody o provedení práce. 
Teoreticky  je  možné  i  danění  dle  §  10,  nicméně  tento  paragraf  se  týká  nepravidelných 
činností.  Dle výkladu ČAAF toto lze aplikovat na skutečně ojedinělé činnosti,  což činnost 
rozhodčího není, neboť i samotné jmenování rozhodčím zavdává status jakési pravidelnosti. 
Pravidelnost totiž nespočívá pouze v určitém rytmu a opakování činnosti  v opakujícím se 
čase. Pokud však rozhodčí svého správce daně o nepravidelnosti přesvědčí, danění dle § 10 je 
možné, ČAAF se nicméně od této možnosti jasně distancuje a odměny vyplácí dle § 7.
Příjmy – při danění dle § 7 se za příjmy považují veškeré přijaté peníze, tzn. jak odměny, tak 
náhrady.  Při  jiném podníkání  se sčítají  s  příjmy z jiné činnosti,  při  příjmech jiných (tzn. 
například ze zaměstnání) nebo žádných se tyto příjmy počítají odděleně.
Výdaje –  od  příjmů  si  lze  odečíst  buď  skutečné  a  doložitelné  výdaje  spojené  s  činností 
rozhodčího nebo uplatnit výdajový paušál, který je 60%, tzn. že zisk z podnikání je 40%. Toto 
platí  v  případě  živnosti  (viz  výše).  Při  postupování  dle  nezávislého povolání  je  výdajový 
paušál jen 40%.
Daň – při jiných příjmech dle § 7 (je-li rozhodčí podnikatelem nebo živnostníkem) je postup 
rozhodčího zřejmý, rozhodcování je pouze další z jeho činností. V případě, že rozhodčí žádné 
jiné příjmy dle § 7 nemá, vyjde daň nula (vzhledem ke slevě na dani).
Pokud je rozhodčí jinak zaměstnancem, tak se do příjmů 6000 tyto příjmy dokládají vašemu 
zaměstnavateli a on je zapracuje do vašeho daňového přiznání, v případě příjmů nad 6000 je 
postup opačný, tzn. zaměstnavatel dá potvrzení o příjmech vám a DP musíte podat sami. Daň 
činí 6% příjmů v případě použití 60% paušálu, případně 9% příjmů v případě použití 40% 
paušálu, případně 15% zisku v případě použití skutečných nákladů.
Sociální pojištění – aplikuje se stejný postup jako u podnikání/živnosti a to bez ohledu na 
odstavec v bodě daň z příjmu (nehraje roli,  zda-li se rozhodčí rozhodne pro živnost nebo 
nezávislé podnikání). Pokud rozhodčí jiné příjmy dle § 7 nemá, tak v případě, že nepřesáhne 
stanovený limit  zisku,  žádné sociální  pojištění  neplatí.  Limit  je  nastavený tak  vysoko,  že 
povinnost  platit  pojištění  začíná až při  ročním úhrném příjmu kolem 100.000 korun (tzn. 
rozhodcováním na ni dosáhnout nelze). Bez ohledu na výši příjmů (zisku) má ale rozhodčí 
povinnost  podat  přehled  o  příjmech  na  ČSSZ (což  je  formulář  obsahem velmi  podobný 
daňovému přiznání, pouze se neodevzdává na finanční úřad, ale na ČSSZ).
Zdravotní pojištění – velmi podobné jako sociální pojištění. I zde nutno vyplnit potvrzení o 
příjmech  pro  zdravotní  pojišťovnu.  Rozdíl  proti  sociálnímu  pojištění  spočívá  v  tom,  že 
zdravotní pojištění se platí z jakékoliv příjmu (není žádný limit).  Na konci roku (resp. na 
začátku následujícího) tedy rozhodčí musí zaplatit zdravotní pojištění bez ohledu na výšku 
příjmů,  resp.  zisku.  ZP činí  2.7% příjmů v případě použití  60% paušálu,  případně 4.05% 
příjmů v případě použití 40% paušálu, případně 6.75% zisku v případě použití skutečných 
nákladů.
Silniční daň – pokud rozhodčí používá pro cesty na zápasy osobní auto, musí platit silniční 
daň. Přesněji řečeno, musí ji platit provozovatel (má-li tedy rozhodčí auto půjčené, silniční 
daň musí platit  ten,  kdo vám auto půjčil; pozn.: leasing v tomto nehraje roli).  Sazby jsou 
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založené na obsahu motoru a stáří auta. Za staré auto s obsahem motoru 1.8 se platí 3000, za 
nové (do 3 let) auto 1.4 ale jen 1248. Tyto sazby jsou roční (platí se čtvrtletně), povinnost 
hradit  silniční  daň  ale  připadá  jen  na  měsíce,  kdy  jste  alespoň  jednou  použili  auto  (k 
podnikání). Zmíněné příklady při měsíčním použití jsou tedy 250, resp. 104 korun.
DPH –  tato  daň  přichází  do  úvahy v  případech,  kdy rozhodčí  píská  zápas  v  zahraničí  a 
„zahraničí“ mu vyplácí odměnu bez prostředníka v podobě ČAAF, která rozhodčího na zápas 
nějakým způsobem vyslala nebo účast zprostředkovala. Typickým příkladem jsou evropské 
poháry,  není to však jediný možný případ. V těchto případech je doporučeno, aby výplata 
proběhla dle § 6 (resp. jeho zahraničního ekvivalentu), tzn. nějaké formě dohody o provedení 
práce. V tomto případě nejde o převod zatížený DPH. Naopak pokud by výplata proběhla dle 
§ 7, tak o převod zatížený DPH jít může (ne nezbytně nutně) a v takovém případě by se 
příjemce peněž (tzn. rozhodčí) stal plátcem DPH, což by pro něj mělo poměrně dramatické 
důsledky, neboť by DPH musel odvést nejen z výplaty přijaté za zápasy v zahraničí, ale i z 
všech tuzemských výplat.
Při rozhodcování v například Bratislavě, pokud odměny a náhrady vyplácí ČAAF, DPH roli 
nehraje.
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