EKONOMICKÁ SMĚRNICE
ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
(1)

Ekonomická směrnice upravuje:
a) poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího a delegáta při řízení a
zabezpečení utkání
b) příspěvek na úhradu cestovních výdajů vynaložených zejména v souvislosti s výkonem
funkce dle předchozího odstavce, v souvislosti s výkonem volené funkce v orgánech Českého
korfbalového svazu (dále jen ČKS) nebo v souvislosti s jinou činností konanou v zájmu ČKS.
c) sazby a limity pro vybrané náklady při akcích organizovaných ČKS.
d) zásady startovného v soutěžích ČKS

A. POSKYTOVÁNÍ ODMĚN A PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU
CESTOVNÍCH VÝDAJŮ PŘI UTKÁNÍCH
Základní ustanovení
Článek 2
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

1

Rozhodčím a delegátům náleží podle této směrnice odměny:
a) v soutěžních utkáních řízených ČKS,
b) v oficiálních mezistátních a ostatních utkáních reprezentačních družstev,
c) v nesoutěžních utkáních.
Delegátem se pro účely této směrnice rozumí delegát vyslaný příslušným orgánem soutěže.
Soutěžním utkáním se pro tyto účely se rozumí mistrovské nebo pohárové utkání v soutěžích
řízených ČKS.
Nesoutěžním utkáním se rozumí turnajová, přípravná nebo přátelská utkání pořádaná ČKS.
Oficiálním mezistátním utkáním se rozumí utkání reprezentačního družstva v oficiálních
soutěžích IKF. Odměny rozhodčích v takových soutěžích se řídí ustanoveními předpisů IKF.
Pro potřeby této směrnice se oficiálním mezistátním utkáním rozumí rovněž turnajové,
přípravné či přátelské utkání reprezentačního družstva České republiky s reprezentačním
družstvem jiné federace sdružené v IKF, které jako oficiální stanoví příslušná odborná komise
ČKS.
Obdobně se vztahuje ustanovení Článku 2, odst. 6 na turnajová mezistátní utkání
reprezentací jiných federací navzájem při akcích (např. turnajích) pořádaných ČKS.
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Odměny rozhodčích
Článek 3
(1)
(2)
(3)

Ustanovení tohoto článku se vztahuje na soutěžní utkání řízená ČKS.
Odměny rozhodčím v soutěžních utkáních řízených ČKS jsou odlišně podle úrovně soutěže,
popř. její části. Sazebník odměn rozhodčím v soutěžních utkáních je uveden v příloze č. 1.
Odměny rozhodčích v oficiálních a ostatních mezistátních utkáních reprezentačních družstev
se stanovují dle předpisů IKF, případně dle nejvyšší úrovně soutěží ČKS.

Odměny delegátům
Článek 4
(1)

Odměny delegátům v soutěžních utkáních řízených ČKS jsou stanoveny ve výši 300,- Kč za
1 utkání.

Odměny při nesoutěžních utkáních
Článek 5
(1)

V nesoutěžních utkáních pořádaných ČKS lze odměnu rozhodčím a delegátům stanovit
dohodou. Výše odměny se řídí dle rozhodnutí řídících orgánů a neměly by přesáhnout odměny
v odpovídající kategorii v mistrovských soutěžích.

Výplata odměn
Článek 6
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2

Odměny rozhodčím:
a) za seniorské soutěže je povinen ze svých prostředků vyplatit celostátní řídící orgán ČKS.
Odměna se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet delegáta nejpozději do 90 dnů od
ukončení utkání.
b) za dorostenecké soutěže je povinen ze svých prostředků vyplatit celostátní řídící orgán
ČKS. Odměna se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet delegáta nejpozději do 90 dnů od
ukončení utkání.
c) za žákovské soutěže je povinen ze svých prostředků uhradit klub. Odměna se vyplácí v
hotovosti bezprostředně po skončení utkání. V případě turnajových utkání se odměna vyplácí
bezprostředně po skončení posledního utkání, které rozhodčí na turnaji řídí. V případě dohody
klubu a rozhodčího je možné odměnu realizovat bezhotovostně.
Odměny delegátům ve všech soutěžních utkáních je povinen ze svých prostředků vyplatit
celostátní řídící orgán ČKS. Odměna se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet delegáta
nejpozději do 90 dnů od ukončení utkání.
V případě, že se utkání nikoliv vinou rozhodčích či delegáta neuskuteční a rozhodčí a delegát
se k utkání dostaví řádně a včas, vyplácí se jim odměna v poloviční výši příslušné sazby.
Výplaty jsou vypláceny a zdaňovány ve smyslu ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o dani z
příjmu dle § 7 v případě, že rozhodčí nebo delegát je zařazen na listinu rozhodčích nebo
delegátů a je nominován či delegován pro příslušnou soutěž.
Za zdanění příjmu z výplat odměn za výkon funkce a cestovních náhrad odpovídá dle § 7 –
příjemce. Zdanitelným příjmem je celkový příjem, tzn. odměna za výkon funkce včetně
náhrady cestovních výloh.
Pořadatelský klub, případně řídící orgán ČKS je povinen vystavit příjemci odměny písemný
doklad o vyplácené částce, pokud o to příjemce odměny požádá.
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Příspěvek na úhradu jízdních výdajů
Článek 7
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Nominovaným rozhodčím a delegátům náleží příspěvek na úhradu jízdních výdajů (dále jen
„příspěvek“) ve výši prokázaných jízdních výdajů hromadným dopravním prostředkem
(vlakem nebo autobusem) z místa trvalého bydliště (popř. z místa ubytování po utkání nebo
z místa předchozího utkání), do místa konání utkání a zpět (popř. na místo ubytování). Při
použití vlaku náleží příspěvek ve výši jízdného vlakem II. vozové třídy.
Do příspěvku dle předchozího odstavce patří také prokázané náklady jízdného městskou
hromadnou dopravou v místě bydliště i v místě konání utkání s výjimkou případu, kdy byla
použita pouze městská doprava.
Za prokázané výdaje dle Článku 7, odst. 1 a 2 se považuje předložení originálu jízdenky
hromadným dopravním prostředkem.
Seznam bydlišť rozhodčích je zveřejněn na oficiální internetové stránce ČKS.
V případě, že použití hromadného dopravního prostředku není hospodárné, popř. není z
časového hlediska reálné, je možné, aby rozhodčí, resp. delegát použil vlastní motorové
vozidlo. Použití vlastního motorového vozidla musí být prokazatelné.
Náhrada dle Článku 7, odst. 5 se vypočte jako součin ujeté vzdálenosti v kilometrech a
příslušné sazby.
Sazba za použití vlastního motorového vozidla je od 1. září 2016 stanovená paušální sazbou
ve výši 3,- Kč za jeden kilometr jízdy.
Sazba za použití vlastního motorového vozidla v zahraničí je stanovená paušální sazbou ve
výši 3,- Kč za jeden kilometr jízdy.
Při cestě autem z jednoho místa a jedním směrem a ve stejný čas musí více rozhodčích, resp.
delegátů použít pouze jedno motorové vozidlo.
Příspěvky na úhradu cestovních výdajů rozhodčím jsou vypláceny pořadatelem utkání
(klubem) a to i v případě, že se utkání neuskuteční nikoliv z jejich viny. Příspěvky na úhradu
cestovních výdajů delegátům jsou vypláceny ČKS a to i v případě, že se utkání neuskuteční.
Volbou použít k cestě silniční motorové vozidlo rozhodčí nebo delegát souhlasí a bere na
vědomí, že ČKS neodpovídá za případné škody na majetku a zdraví, které by vznikly při cestě
k utkání a zpět, resp. v přímé souvislosti s cestou k utkání. Rozhodčí nebo delegát, jenž k
cestě použil silniční motorové vozidlo, musí vždy na doklad o vyúčtování uvést jeho
registrační značku a druh vozidla a svým podpisem potvrdí, že uvedené údaje jsou pravdivé.
Ve sporných případech o použití vlastního motorového vozidla rozhodne řídící orgán ČKS.
V případě nominace rozhodčího na mezinárodní akci v zahraničí, při níž IKF nefinancuje
dopravu, podléhá způsob dopravy a její úhrada rozhodčímu schválení příslušnému orgánu
ČKS.

Příspěvek na úhradu ubytovacích výdajů
Článek 8
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

3

Pořadatel utkání musí přizpůsobit začátky utkání tak, aby soupeř i delegovaní rozhodčí měli
vhodné spojení veřejnou dopravou k utkání i zpět. V případě, že toto není ze strany
pořadatele možné, je pořadatel povinen uhradit rozhodčímu cestovní náklady vlastním
motorovým vozidlem, případně zajistit a uhradit rozhodčímu ubytování v odpovídající
kategorii.
Rozhodčí je povinen požádat oddíl o zajištění ubytování alespoň 7 dnů před zahájením utkání
a oddíl je povinen toto ubytování zajistit.
Za odpovídající kategorii dle odst. 1 se považuje min. ** kategorie.
V případě, že si rozhodčí zajišťuje ubytování samostatně, musí tak učinit po předchozím
souhlasu pořadatele utkání, který ubytování podle této směrnice zajišťuje.
V případě, že delegace delegáta trvá déle než jeden den a jeho bydliště není totožné či blízké
k místu konání akce, ČKS mu vyplatí příspěvek na úhradu zvýšených ubytovacích výdajů na
základě doloženého originálu daňového dokladu do výše 300,- Kč / noc.
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B. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ OSTATNÍCH AKCÍ ČKS
Základní ustanovení
Článek 9
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Pro účely této směrnice se ostatní akcí ČKS rozumí zejména výcvikové tábory reprezentačních
a výběrových družstev, jednání volených orgánů, školení a semináře, popř. jiné akce, které
jsou příslušnými orgány pojmenovány jako akce ČKS (dále pouze “akce”).
Směrnice se vztahuje pouze na akce finančně zabezpečované ČKS, popř. oddíly pověřené
ČKS (dále pouze “pořadatel“).
Delegovaným účastníkem akce (dále pouze “účastník akce”) je zejména hráč, člen voleného
orgánu, člen realizačního týmu, účastník školení, popř. jiný účastník akce delegovaný
příslušným kompetentním orgánem ČKS.
Pokud při akcích ČKS jsou vypláceny odměny a příspěvky na úhradu cestovních výdajů
rozhodčím, delegátům ve vztahu k utkáním, použijí se ustanovení části A této směrnice.
Sazba za použití vlastního motorového vozidla je od 1. září 2016 zvýšena pro členy orgánů
ČKS na paušální sazbu ve výši 5,- Kč za jeden kilometr jízdy.
Požádá-li účastník akce o poskytnutí zálohy na příspěvek na úhradu cestovních výdajů nebo
na další případné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na akci a jsou předem
projednány s pořadatelem akce, je pořadatel akce povinen mu tuto zálohu poskytnout do
výše předpokládaných nákladů. Toto ustanovení se netýká rozhodčích a delegátů.
Účastník akce je povinen předložit do deseti pracovních dnů po skončení vyúčtování se všemi
potřebnými doklady.

Stravování při akcích ČKS
Článek 10
(1)
(2)

(3)

Pořadatel akce zajišťuje pro účastníky akce stravování do výše podle následujících limitů:
a) akce do 6 hod. 100,- Kč/osobu;
b) akce nad 6 hod. 250,- Kč/osobu/den.
U akcí sportovního charakteru (školení, výcvikový tábor apod.), které trvají déle než 6 hodin,
se může zvýšit limit stravování rozhodnutím příslušné komise na výši odpovídající typu akce.
Vždy však musí být zachován prvek hospodárnosti a zásad čerpání rozpočtu. U akcí
reprezentačních týmů se upravuje limit stravování podle rozpočtu akce schváleného VV ČKS.
Tyto limity jsou stanoveny maximální a pořadatel akce může pro konkrétní akce stanovit
limity nižší.

Ubytování při akcích ČKS
Článek 11
(1)
(2)
(3)

V případě, že akce trvá déle než jeden den a účastníkovo trvalé bydliště není totožné s místem
konání akce je pořadatel povinen poskytnout účastníkovi ubytování v odpovídající kvalitě.
Pořadatel je povinen dodržovat zásady přiměřenosti a hospodárnosti s přihlédnutím k
místním možnostem ubytování a charakteru akce.
Ve výjimečných případech lze poskytnout ubytování, i pokud akce netrvá déle než jeden den
a pokud to charakter akce vyžaduje. O těchto případech rozhoduje příslušný orgán ČKS nebo
pořadatel soutěžního utkání v dohodě s delegovaným rozhodčím či delegátem.

Příspěvek na úhradu jízdních výdajů při akcí ČKS
Článek 12
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Účastníkům akce, pokud tak rozhodne příslušný orgán ČKS, náleží příspěvek na úhradu
cestovních výdajů (dále jen „příspěvek“).
Pro poskytování příspěvku se použijí přiměřeně ustanovení uvedené v Článku 7.
Příslušný orgán ČKS může stanovit akce, při kterých se účastník dopravuje z místa trvalého
bydliště do místa akce na vlastní náklady. S tímto rozhodnutím musí být účastník akce
seznámen předem.
Ve sporných případech použití vlastního motorového vozidla rozhodne pořadatel akce, resp.
příslušný orgán ČKS.
Příspěvky na úhradu cestovních výdajů účastníkům akce jsou vypláceny pořadatelem akce a
to i v případě neuskuteční-li se akce nikoliv z jejich viny.

Odměny při pořádání školení
Článek 13
(1)
(2)
(3)

ČKS garantuje vyplacení odměny lektorům při účasti na akci v příslušné výši.
Poskytování odměn za lektorskou činnost při školení a seminářích rozhodčích a delegátů a
trenérů se řídí sazbou za 1 vyučovací hodinu (60 minut), která je min. 250,- Kč.
V případě, že lektor nemá živnostenské oprávnění, považuje se odměna za lektorskou činnost
jako příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů a pořadatel školení provede zdanění odměny.

C. STARTOVNÉ V SOUTĚŽÍCH
Článek 14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ČKS stanovuje oddílům, jejichž družstva startují v soutěžích, za start v celostátních nebo
regionálních soutěžích, startovné oddílu.
ČKS stanovuje oddílům, jejichž hráči startují v soutěžích, za start v celostátních nebo
regionálních soutěžích, startovné hráče.
Oddíly, které přihlašují svoje družstva do soutěží, jsou povinny uhradit startovné v soutěžích
za oddíly i hráče.
Startovné v jednotlivých celostátních soutěžích stanovuje VV ČKS. Při stanovení výše
startovného v soutěži je povinen zvažovat stupeň soutěže a věkovou kategorii soutěže. Výše
startovného je uvedena v Příloze č.2.
Startovné je fakturováno hromadně a to jak za každý přihlášené družstvo, či hráče, na které
se startovné vztahuje.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)

Výklad této směrnice provádí VV ČKS.

PŘÍLOHA Č. 1

5
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Sazebník odměn rozhodčím v soutěžních utkáních
Odměna za utkání se vyplácí na základě úrovně utkání. Třída rozhodčího není v systému odměn
podstatná.

Hlavní rozhodčí
Asistent
rozhodčího

ČKE

1.ČKL

ČDKE

1.000
den
750
den

1.500
den

1.500
den

Starší žáci

Mladší žáci

Minižáci

250

*200

*150

* doporučená výše odměny

PŘÍLOHA Č. 2
Startovné pro družstva účastnící se soutěží ČKS
Startovné pro družstva účastnící se soutěží v soutěžním ročníku 2019-2020 se stanovuje dle věkové
kategorie pro každé přihlášené družstvo v následující výši:

Startovné

6

Senioři

Dorostenci

St.žáci

Ml.žáci

Minižáci

6.000

4.500

4.000

1.000

1.000
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