
K dokladu je příjemce povinen doložit originály nebo kopie jízdních dokladů. 

Příjemce bere na vědomí, že vyplácený příjem nebyl jeho plátcem zdaněn. V důsledku toho je povinen postupovat podle 

ustanovení § 135, odst. 1, 2 a 3 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dále podle ustanovení §38g 

odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

Vyúčtování náhrad rozhodčímu (podle Směrnice ČAST č.1/2020 a č.4/2019) 

 

 

1. Akce:  ________________________________________________________ Datum:  _______________ 

2. Místo konání:  ________________________________________________________________________________ 

3. Začátek: dne:    v      :      hodin, ukončení v        :      hodin 

  dne:    v      :    hodin, ukončení v        :      hodin 

dne:    v      :    hodin, ukončení v        :      hodin  

4. Rozhodčí:  ________________________________________________ Číslo OP/RČ:   _________________ 

5. Bydliště:  ________________________________________________ Licence:  ______________________ 

6. Funkce při akci: ________________________________________________________________________________ 

 

Vyúčtování                   K výplatě: 

1. Jízdné: datum odjezd příjezd km á Kč druh dopravy SPZ   

  ___________________________________________________________ ___________________ 

  ___________________________________________________________ ___________________ 

___________________________________________________________ ___________________ 

použití MHD bez doložení dokladů  70,- Kč   ___________________ 

2. Nocležné: ___________________________________________________________ ___________________ 

3. Stravné: 5-12 hodin     87,-Kč   ___________________ 

  12-18 hodin     131,- Kč   ___________________ 

  nad 18 hodin     206,- Kč   ___________________ 

4. Odměny rozhodčích při dlouhodobém uspořádání: 

4.1Vrchní rozhodčí Extraliga mužů    650,- Kč   ___________________ 

Extraliga žen    650,- Kč   ___________________ 

1. liga mužů    600,- Kč   ___________________ 

1. liga žen    500,- Kč   ___________________ 

2. liga mužů    550,- Kč   ___________________ 

2. liga žen    500,- Kč   ___________________ 

3. liga mužů    500,- Kč    ___________________ 

Ostatní mistrovské soutěže  350,- Kč   ___________________ 

Nemistrovské soutěže (Český pohár) 300,- Kč   ___________________ 

Náhrady stanovené rozpisem příslušné soutěže:   ___________________ 

4.2 Rozhodčí  Extraliga mužů: rozhodčí u stolu  550,- Kč   ___________________ 

   Extraliga žen a 1-3. liga mužů a žen 250,- Kč   ___________________ 

   Nemistrovské soutěže (Český pohár) 200,- Kč   ___________________ 

Náhrady stanovené rozpisem příslušné soutěže:   ___________________ 

 

5. Odměny rozhodčích při jednorázovém uspořádání: 

    třídenní akce dvoudenní akce jednodenní akce 

Vrchní rozhodčí   3400,- Kč 2600,- Kč 1200,- Kč  ___________________ 

Zástupce vrchního rozhodčího  2600,- Kč 2000,- Kč  900,- Kč   ___________________ 

Rozhodčí za hrací den  500,- Kč       ___________________ 

        Celkem k výplatě: ___________________ 

Číslo účtu: __________________________ 

Místo a datum: __________________________ 

Vyúčtoval: __________________________   Částku přijal:   


