
Ekonomické směrnice ČKS  

Platnost od 1. 11. 2016 

 

Český krasobruslařský svaz 
Směrnice č. 1, 

kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu  

Českého krasobruslařského svazu 

___________________________________________________________________________ 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 
Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen ČKS/ se rozumí služební cesty 

vykonané pro potřebu celého krasobruslařského hnutí, které je organizačně začleněno v rámci 

ČKS. 

Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem ministerstva financí ČR čj. 5/99 

366/2006-153 zde dne 5.1. 2007. 

 

Článek 2 

Náhrady cestovních výloh 

 

Nárok na úhradu cestovních výloh mají členové ČKS registrovaní v příslušných klubech. Ve 

výjimečných případech může být náhrada cestovních výloh poskytnuta i nečlenům ČKS 

(jedná se především o odborné trenéry, cvičitele, poradce, zvané hosty apod.), a to na základě 

dohody s příslušnou organizační složkou, která služební cesty odsouhlasí. 

 

Služební cesty /dále jen SC/ povoluje a jejich vyúčtování následně schvaluje příslušná 

organizační složka ČKS zastoupená určeným představitelem. 

 

Výše cestovních náhrad 

Náhrady jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa konání akce jsou hrazeny ve výši 

jízdného veřejnou dopravou /autobus, vlak/ na základě předložených jízdenek. 

V odůvodněných případech, kdy zasílání dokladů ke zpáteční cestě je komplikované, může 

být náhrada cestovného vyplacena i za jízdu zpět na základě předložení dokladů jen pro jízdu 

tam. Proplácení I. vlakové třídy není dovoleno. 

 

Použití soukromého vozidla pro potřeby ČKS (vyúčtování vůči ČKS) musí být předem 

odsouhlaseno předsednictvem a/nebo předsedou příslušné komise ČKS a/nebo  generálním 

sekretářem ČKS. 

a/ počet cestujících osob: jedna až dvě     4,00 Kč/ 1 km 

b/ počet cestujících osob: tři osoby a více  

    nebo převoz objemného materiálu                                     6,00 Kč/ 1 km 

 

V případech, kdy nebylo odsouhlaseno použití vozidla před započetím cesty, je hrazena 

paušální sazba 2,00 Kč/ 1 km. 

 

 

V případě akcí pořádaných jednotlivými kluby ČKS je cestovné hrazeno pořadatelem. Výše 

náhrady je věcí dohody mezi pořadatelem a činovníky na dané akci. 

Minimální doporučená sazba, kterou by měli pořadatelé vyplácet při použití soukromého 

vozidla,  je  2,00 Kč/ 1 km.                 

 



Ekonomické směrnice ČKS  

Platnost od 1. 11. 2016 

Stravné je hrazeno v případech, kdy není na akci poskytnuto stravování, a to ve výši: 
 

SC v rozsahu 5 - 12 hodin      70 Kč 

více jak 12 hod.     100 Kč 

více jak 18 hod.     150 Kč 

 

V případech, kdy je na akci poskytnuto částečné stravování, dochází ke krácení uvedených 

částek /snídaně -20%, oběd - 40%, večeře - 40% /. Krácení 20% /snídaně/ se provádí 

automaticky, pokud účastník SC neprokáže, že snídaně nebyla poskytnuta. 
 

Nocležné je hrazeno v hodnotě předloženého účtu v přiměřeném ubytovacím zařízení. 

Organizační složka ČKS, která schvaluje SC, má právo určit typ ubytovacího zařízení, ve 

kterém bude vyslaný účastník SC ubytován. 
 

Zahraniční služební cesty  /dále jen ZSC/ 
 

Jsou schvalovány P ČKS na základě předložené předběžné kalkulace ZSC, v odůvodněných 

případech mohou být schváleny i statutárními zástupci ČKS. Na ZSC jsou účastníci 

nominováni, v nominaci je uveden druh dopravy a její úhrada. 
 

Stravné pro ZSC se řídí sazbami vyhlašovanými MF ČR. Krácení stravného u ZSC se 

provádí stejně jako u SC. Stravné se neposkytuje na dobu cesty letadlem. 
 

Kapesné ve výši 20% stravného obdrží pouze vedoucí výpravy na šampionátech ISU, pokud 

tento vedoucí výpravy není zároveň rozhodčím na daném šampionátu. 

Rozhodčí obdrží kapesné ve výši 20% stravného pouze na mezinárodní soutěže, na kterých 

není vypláceno tzv. „Honorarium“. Ruší se kapesné pro sportovce. 
 

Nocležné je hrazeno na základě předloženého účtu, který nesmí překročit doporučené částky 

stanovené MF ČR. Platí zde zásada ekonomičnosti. Organizační složka ČKS, která schvaluje 

vyslání na ZSC, si vyhrazuje právo určit typ ubytovacího zařízení pro účastníka ZSC. 
 

Organizační složka ČKS, která schvaluje ZSC, může výše uvedené způsoby úhrad a 

podmínky vyslání pro ZSC měnit pro každou jednotlivou cestu s ohledem na dodržení 

nákladů v souladu s rozpočtem ČKS. 

Při úhradě cestovních nákladů v případech SC a ZSC skupin synchronizovaného bruslení se 

postupuje individuálně pro každou jednotlivou nominaci. 

Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v papírových bankovkách včetně vyúčtování a 

příslušných dokladů je povinen účastník ZSC  nebo vedoucí výpravy předat na sekretariát 

ČKS do 14 pracovních dnů po ukončení cesty. V případě pozdního předání nad rámec 

dohody bude uplatňováno krácení náhrad úměrně době prodlení. 
 

 

 

Článek 3 

Závěrečné ustanovení 

Náhrady poskytované dle této směrnice se považují za plnění občanského sdružení ve smyslu 

§4 odst. 1 písm.k) zákona č.586/1992Sb., o dani z příjmu v platném znění. 

 

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. 

předsedkyně ČKS 



Ekonomické směrnice ČKS  

Platnost od 1. 11. 2016 

Český krasobruslařský svaz 
Směrnice č. 2, 

kterou jsou upraveny odměny činovníkům při krasobruslařských soutěžích 

___________________________________________________________________________ 
 

Článek 1 

Odměny činovníkům  
 

1. Za hodnocení krasobruslařských soutěží, které se konají v rámci ustanovení „Organizační 

směrnice pohárových soutěží“, a mezinárodních soutěží v ČR, s výjimkou JGP a šampionátů 

ISU, náleží rozhodčím, technickým kontrolorům a technickým specialistům odměna vyplacená 

pořadatelem soutěže. Výše odměny je odlišena podle kategorií, počtu účastníků a důležitosti 

soutěže a vztahuje se ke každé části soutěže /např.VJ, TP, OT, PT  atd./. Pro data a video 

operátory se odměna násobí vždy koeficientem 1,5. 

 

 

ISU SYSTÉM HODNOCENÍ 

 

Kategorie sólistů: 

Počet sólistů       1 – 6          7 – 12        13-18           19-24          25-32 

Soutěže ČP / Kč/   100,-           150,-          250,-           300,-           350,- 

Mistrovské a mez. soutěže*    110,-            160,-               280,-           320,-           370,- 

 

Kategorie tanečních párů: 

Počet párů       1 – 5          6 – 10        10-15           15-20          21-30 

Soutěže ČP / Kč/  100,-           150,-          250,-           300,-           350,- 

Mistrovské a mez. soutěže*   110,-             160,-               280,-           320,-           370,- 

 

Kategorie sportovních dvojic: 

Počet sportovních dvojic     1 – 4          5 – 8         9 – 12         13-16          17-24 

Soutěže ČP / Kč/   100,-           150,-          250,-           300,-           350,- 

Mistrovské a mez. soutěže*    110,-            160,-               280,-           320,-           370,- 

*Zároveň však platí, že při mistrovských soutěžích je minimální celková odměna vyplacená 

pořadatelem za rozhodování celého soutěžního dne 1000,-Kč.  

 

Kategorie synchronizovaného bruslení: 

Počet týmů       1 – 2          3 – 6         7– 10          11-24           

Soutěže ČP / Kč/   100,-           180,-          250,-           300,-            

Mistrovské a mez. soutěže      120,-             200,-              300,-           350,-            

Zároveň však platí, že minimální celková odměna vyplacená pořadatelem za rozhodování 

celého soutěžního dne v synchronizovaném bruslení je 500,-Kč.  

Pokud činovník při mistrovské soutěži hodnotí kategorie synchronizovaného bruslení a 

zároveň hodnotí i kategorie sólistů a/nebo tanečních párů a/nebo sportovních dvojic je jeho 

minimální odměna vyplacená pořadatelem za rozhodování celého soutěžního dne 1000,- Kč. 

 

 



Ekonomické směrnice ČKS  

Platnost od 1. 11. 2016 

OBO SYSTÉM HODNOCENÍ 

 

Kategorie sólistů a párových disciplín: 

Počet sólistů / párů       1 – 6          7 – 12        13-18           19-24           

Soutěže ČP a Poháru ČKS / Kč/   50,-           120,-          200,-            250,-           

 

Kategorie synchronizovaného bruslení: 

Počet týmů        1 – 2          3 – 6         7– 10          11-24           

Odměna / Kč/                 70,-           120,-               250,-          300,-       

Zároveň však platí, že minimální celková odměna vyplacená pořadatelem za rozhodování 

celého soutěžního dne v synchronizovaném bruslení je 320,-Kč.  

 
 

2. Pořadatel soutěže je povinen uhradit pozvanému rozhodčímu cestovní náhrady 

v souladu se Směrnicí ČKS  č. 1. 
 

3. Pořadatel je povinen vydat  činovníkům potvrzení o  výplatě příjmu ve smyslu par. 10  

/Ostatní příjmy/ zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Pořadatel je povinen umožnit činovníkům během soutěže přestávku na jídlo a oddech 

 v trvání minimálně třicet minut, minimálně po pěti hodinách rozhodování. 
 

 

 

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. 

předsedkyně ČKS 
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Český krasobruslařský svaz 
 

                                               Směrnice č. 3, 
kterou je upravena výše odměn za práci pro ČKS 

___________________________________________________________________________      
 

Článek 1 

1. Školení, semináře, soustředění, praktické ukázky, prověrky výkonnosti atp. 

 

a/ odměna je smluvní (na základě předložené faktury nebo na základě DPP) a je stanovena na 

základě předloženého rozpočtu akce schváleného P ČKS. Ke smluvní odměně je možné 

uhradit cestovní náhrady v souladu se Směrnicí ČKS č. 1; 

 

b/ odměny jsou součástí rozpočtu každé jednotlivé akce. Finanční náklady dílčích akcí včetně 

odměn jsou součástí finančního rozpočtu celoročního plánu akcí /školení, semináře, 

soustředění apod./; 

 

c/ příspěvek účastníků akce je stanoven podle jejího významu v souladu s rozpočtem akce. 

Výši příspěvku pro účastníky akce schvaluje P ČKS. 

 

2. Odměny za přípravu materiálů pro ČKS  
 

a/ odměna je smluvní a je vyplacena na základě schválení P ČKS; 

 

b/ hradí se i další prokazatelné náklady spojené s přípravou materiálů 

 
 

Článek 2 
 

V případě, kdy nebyl pro akci předložen rozpočet, který byl schválen předsednictvem ČKS, je 

výše odměn (vyplácených na základě předložené faktury nebo případně na základě DPP) 

stanovena takto: 

vedoucí akce     250,-  Kč/osoba/den; 

přednášející lektor, trenér, komisař  150,- Kč/hod.; 

ostatní      100,-    Kč/hod. 

 

 

Článek 3 

Platí zásada, že všechny odměny vyplácené z prostředků ČKS, jsou s konečnou platností 

schvalovány P ČKS. 
 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. 

předsedkyně ČKS 
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Český krasobruslařský svaz 
 

Směrnice č. 4, 
kterou je stanovena účelová dotace reprezentantům 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Článek 1 

 

Účelová finanční dotace reprezentantům se poskytuje sportovcům, se kterými ČKS uzavřel 

reprezentační smlouvu. Výše dotace závisí na zařazení sportovce do reprezentační kategorie, 

na nominaci a umístění sportovce na šampionátech ISU a je uvedena ve smlouvě. 

 

 

 

Článek 2 

 

Finanční prostředky ve smyslu této směrnice jsou účelově vázány především na zajištění 

sportovní přípravy sportovce s cílem co nejlépe reprezentovat ČKS. Způsob čerpání 

prostředků je stanoven v příslušné smlouvě. P ČKS si vymezuje právo uvolňovat prostředky  

ze svého účtu a čerpání prostředků kontrolovat. Z této dotace jsou hrazeny především náklady 

na zahraniční i domácí stáže, výstroj reprezentantů a účast na soutěžích z kalendáře ISU. 

 

 

Článek 3 

 

P ČKS má možnost na návrh TMK čerpání dotace omezit či zastavit v případech, že 

sportovec dlouhodobě neplní výkonnostní kriteria a řádně nereprezentuje ČKS v souladu s 

uzavřenou reprezentační smlouvou. 

Čerpání účelové dotace je omezeno platností reprezentační smlouvy (uzavřené obvykle na 

jednu krasobruslařskou sezónu). 

 

 

Článek 4 

 

Dotaci lze čerpat po vzájemném podpisu reprezentační smlouvy ze strany sportovce nebo jeho 

zákonného  zástupce a  ČKS.  

 

 

 

 

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. 

předsedkyně ČKS 



Ekonomické směrnice ČKS  

Platnost od 1. 11. 2016 

Český krasobruslařský svaz 
 

Směrnice č. 5, 
která stanovuje způsob čerpání finančních prostředků Sportovních center mládeže  

Českého krasobruslařského svazu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Článek 1 

 

Účelová finanční dotace se poskytuje sportovcům, kteří byli na návrh TMK a/nebo vedoucího 

SCM zařazeni předsednictvem ČKS do systému Sportovních center mládeže ČKS (dále jen 

„SCM“) a byla s nimi uzavřena smlouva člena SCM. Výše dotace závisí na zařazení 

sportovce do výkonnostní kategorie SCM a na aktuální výkonnosti prokazované v uplynulém 

čtvrtletí/roce.  

 

 

Článek 2 

 

Finanční prostředky ve smyslu této směrnice jsou účelově vázány především na zajištění 

sportovní přípravy sportovce. Způsob čerpání prostředků je stanoven v příslušné smlouvě. P 

ČKS si vyhrazuje právo uvolňovat prostředky ze svého účtu a čerpání prostředků kontrolovat. 

Z této dotace jsou hrazeny přednostně hodiny nad rámec tréninkových hodin poskytovaných 

oddílem a jejich trenérské zabezpečení. Čerpání prostředků na jiné účely podléhá schválení 

vedoucího SCM a musí být v souladu s pokyny MŠMT k tomuto programu. 

Odměna trenérů je stanovena jako smluvní na základě předložené faktury. Za tréninkovou 

jednotku v délce 45 minut je stanovena odměna 200,- Kč v případě trenéra II třídy (licence B) 

a 300,- Kč v případě trenéra I třídy (licence A, případně vyšší licence). 

 

Článek 3 

 

Na návrh vedoucího SCM a/nebo TMK má P ČKS možnost čerpání dotace pozastavit nebo 

omezit v případech, kdy sportovec dlouhodobě neplní výkonnostní kritéria a/nebo řádně 

netrénuje (např. z důvodu zranění). 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. 

předsedkyně ČKS 
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Český krasobruslařský svaz 
 

Směrnice č. 10, 
kterou jsou stanoveny forma žádosti o dotaci i způsob čerpání a vyúčtování dotace ČKS 

spojené  s pořádáním mistrovských soutěží ČR a soutěží zařazených do kalendáře ISU 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Článek 1 

 

Základním předpokladem pro poskytnutí dotace je včasné předložení rozpočtu soutěže 

předsednictvu ČKS. Rozpočet musí obsahovat: 
 

- název a termín konání soutěže 

- předpokládané soutěžní kategorie, počty závodníků a rozhodčích 

- finanční rozvahu předpokládaných příjmů a nákladů, a to zejména:  

 

 Příjmy: 

a/ jiné příjmy a dotace, granty 

b/ příjmy z činnosti pořadatelů 

c/ příjmy od sponzorů 
 

 Náklady: 

a/ spojené s pronájmem sportovních zařízení 

b/ spojené s prací činovníků  

c/ spojené se  zpracováním výsledků soutěže, vydáním bulletinu 

d/ spojené s nákupem cen a diplomů a spojené s propagací 

e/ spojené s technickým zabezpečením soutěže 

 

Článek 2 
 

Na základě přidělené dotace musí být mezi pořadatelem (ČKS) a organizátorem (klub, o.s. 

atp.) uzavřena smlouva o výši dotace a dalších ujednáních, jejíchž smyslem je řádné 

uspořádání soutěže. Zejména musí být ujednány následující záležitosti: 
 

- způsob a termíny poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, bankovní spojení 

- způsob spolupráce s ČKS / delegát, organizační zajištění, apod./ 

- základní technické podmínky pro uspořádání soutěže (informace o vytápění haly, velikosti 

ledové plochy, reklamách apod.) 

- případná zvláštní ujednání 
 

 

Článek 3 

 

Pro žádost o dotaci a její vyúčtování budou žadateli a organizátorovi soutěže poskytnuty 

tiskopisy ČKS. 
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Článek 4 

 

A. Mistrovské a mezinárodní soutěže v ČR 

 

Odměny členů organizačního výboru i dalších spolupracovníků potřebných pro řádné zajištění 

soutěže jsou smluvní (na základě předložené faktury nebo na základě DPP) a jsou stanoveny 

na základě předloženého rozpočtu akce schváleného předsednictvem ČKS. Ke smluvní 

odměně je možné uhradit cestovní náhrady v souladu se Směrnicí ČKS č. 1; 

 

Použití finančních prostředků na pořádání akce z dotace ČKS musí být v souladu 

s ekonomickými směrnicemi ČKS. 

 

 

B. Soutěže dotované ISU (JGP, ME, MS, MSJ, MS SSB) 
 

Jedná se o nejvýznamnější akce ČKS, jejichž uspořádání a financování se řídí podle 

zvláštních ujednání mezi ČKS, zástupci ISU a případně organizátorem soutěže. Základní 

organizační složkou ČKS pro pořádání soutěže je organizační výbor, který připraví rozpočet 

akce, soutěž organizačně zajistí a uspořádá. Financování soutěže vychází ze zásad ISU. ČKS 

obvykle zajišťuje předfinancování soutěže. Závěrečné vyúčtování akce se provádí vůči ČKS a 

ISU. 

 

P ČKS schvaluje závěrečné vyúčtování akce předkládané organizačním výborem. 
 

 

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. 

předsedkyně ČKS 

 

 


