
Smě rnicě o vyplá cění  ná hrád á odmě n 
v Č FPH, z. s. 

Článek I 
Základní ustanovení 

 
1. Směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících se sportovní činností, 

s výkonem dobrovolných funkcí v rámci České federace Powerchair Hockey, z. s. (dále jen ČFPH), případně 
souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných ČFPH (dále jen náhrady). 

2. Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, které nejsou zaměstnanci ČFPH. Směrnice se tak vztahuje 
na činovníky ČFPH, registrované sportovce ČFPH, členy ČFPH a delegované rozhodčí a delegáty1 na utkání v 
soutěžích řízených ČFPH. 

 
Článek II 

Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností ČFPH 
 

a) náhradu prokázaných jízdních výdajů; 
b) náhradu prokázaných výdajů na ubytování; 
c) náhradu stravného; 
d) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů. 

 
Článek III 

Prokázané jízdní výdaje 
 
1. Jízdné lze proplatit: 

1. Na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky2 (příp. jízdenky včetně místenky) 
vlakové a autobusové dopravy z místa trvalého bydliště, do místa konání akce a zpět. Při použití vlaku 
náleží náhrada jízdného rychlíkem II. vozové třídy včetně místenky. 

2. Na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky2 městské hromadné dopravy v místě 
bydliště i v místě konání akce. Jízdné vozidlem TAXI se neproplácí. 

3. V mimořádném případě je možné při použití vlastního vozidla uhradit jízdní výdaje proplacením sazby ve 
výši 5,- Kč za 1 km. Taková úhrada musí být předem schválena VV ČFPH. V případě použití vlastního 
vozidla musí řidič vždy uvést SPZ a druh vozidla na dokladu o vyúčtování jízdného, kde rovněž svým 
podpisem potvrdí, že uvedené údaje jsou pravdivé. Tím současně souhlasí a bere na vědomí, že ČFPH 
neodpovídá za škodu, která mu vznikla na vozidle při cestě na akci a zpět resp. v přímé souvislosti s účastí 
na této akci. 

2. Proplacení jízdních výdajů se nevztahuje pro členy jednotlivých týmů při účasti na české ligové soutěži. Tyto jízdní 
náklady si týmy hradí samostatně. 

 
Článek IV 

Prokázané výdaje na ubytování 
 
1. V případě, že akce trvá déle než jeden den a účastníkovo trvalé bydliště není totožné s místem konání nominace 

je pořadatel povinen poskytnout účastníkovi ubytování v odpovídající kvalitě. 
2. Pořadatel je povinen dodržovat zásady přiměřenosti a hospodárnosti s přihlédnutím k místním možnostem 

ubytování. 
3. Ve výjimečných případech lze poskytnout ubytování, i pokud akce netrvá déle než jeden den a pokud to charakter 

akce vyžaduje. O těchto případech rozhoduje VV ČFPH. 
4. V případě nezajištění ubytování pořadatelem, vyplatí VV ČFPH účastníkovi částku 300,- Kč na osobu a noc na 

ubytování. 
5. V případě, že účastník má zájem o zajištění ubytování a odpovědný pořadatel je zajistí, nemá účastník nárok na 

náhradu za ubytování. 
6. Zajištění ubytování delegovaným rozhodčím je potřeba uvést v propozicích příslušné části soutěže3. 



7. V případě, že si účastníci zajišťují ubytování samostatně, jsou povinni si ubytování zajistit v místě konání utkání 
popřípadě po trase do místa konání utkání následující den. Pokud si ubytování zajistí v jiném místě, nejsou 
oprávněni požadovat cestovní náhradu do místa takového ubytování. 

8. Proplacení výdajů na ubytování se nevztahuje pro členy jednotlivých týmů při účasti na české ligové soutěži. Tyto 
náklady na ubytování si týmy hradí samostatně. 

 
Článek V 
Stravné 

 
1. Stravné se proplácí delegovaným rozhodčím a delegátům1 takto: 

• za den, kdy rozhoduje utkání nebo se účastní školení činí náhrada 150,- Kč. 
 

Článek VI 
Prokázané vedlejší výdaje 

 
1. Proplácí se na základě předložených dokladů, jedná se převážné o náhradu startovného. Taková úhrada musí 

být předem schválena VV ČFPH. 
 

Článek VII 
Odměny rozhodčím 

1. Odměna rozhodčím v ligové soutěži se proplácí na základě výplatní listiny rozhodčích za dané ligové kolo. 
Odměna za jedno utkání a pro jednoho rozhodčí je stanovena na 250,- Kč. 

2. Odměna rozhodčím v turnaji dvojic se proplácí na základě výplatní listiny rozhodčích za daný turnaj. Odměna za 
jedno utkání a pro jednoho rozhodčí je stanovena na 120,- Kč. 

 
Článek VIII 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Náhrady poskytované touto směrnicí se považují za plnění ČFPH ve smyslu §4 odst. 1 písmeno k) zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. 
2. Odměna rozhodčím poskytovaná touto směrnicí se považuje za plnění ČFPH ve smyslu §10 zákona č. 586/1992 

Sb. o daních z příjmů v platném znění. 
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 31. května 2021. 

 
 
1 Delegovaným rozhodčím je rozhodčí/delegát delegovaný Komisí rozhodčích ČFPH. 
2 Rozhodčí naskenuje příslušnou jízdenku určenou k proplacení, případně pořídí její fotografii, tak aby byly  na ní byly patrné všechny údaje, tak jako při fyzickém 
předložení. Následně jí odešle elektronicky na adresu info@powerchairhockey.cz.   
3 Tyto informace poslouží rozhodčím k domluvě s pořadatelem o nutnosti případného zajištění ubytování. Rozhodčí bude kontaktovat osobu uvedenou v 
propozicích min. týden před utkáním. V případě dodatečné nominace ihned po převzetí nominace. 


