Moravskoslezský krajský volejbalový svaz

Komise rozhodčích
Vítkovická 3083/1, 702 00 Moravská Ostrava

Příloha č. 3 - Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích
Rozhodčím delegovaným k řízení mistrovských utkání náleží odměna za výkon a další náhrady dle
tohoto opatření, které je součástí Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS. Náhrady
a odměny se stanovují takto:
Článek I. - Odměny a cestovní náhrady
A. Odměny:
Utkání hrané na:

3 vítězné sety
(zákl.sazba)

2 vítězné sety nebo 3 hrané sety
(70% zákl.sazby)

a) Muži – 1. část

400,-

280,-

c) Ženy

350,-

245,-

d) Junioři

330,-

230,-

f) Juniorky

300,-

210,-

g) Kadeti

300,-

210,-

h) Kadetky

260,-

180,-

i) Žactvo starší

230,-

160,-

j) Žactvo mladší

185,-

130,-

B. Cestovní náhrady
Výše cestovních náhrad se řídí prováděcím předpisem ke směrnicí 09/2011 „Hospodaření a
účtování v ČVS“ v posledním platném znění.
Ke stažení na webu kraje pod nabídkou Rozhodčí a dále v nabídce Dokumenty.
1. Jízdné
1.1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů veřejnou hromadnou dopravou z místa bydliště do
místa konání akce a zpět
1.2. Náhrada při použití soukromého motorového vozidla:
1.2.1. Základní náhrada za kilometr jízdy .................................................................4,40 Kč,
1.2.2. Základní náhrada za kilometr jízdy při použití vozidla dvěma osobami .........4,90 Kč,
1.2.3. Základní náhrada za kilometr jízdy při použití vozidla třemi a více osobami .5,40 Kč,
1.2.4. Pro účely výplaty jízdních výdajů rozhodčím v soutěžích KP MS KVS se stanovuje
náhrada za místní hromadnou dopravu ve výši tarifu MHD a není nutno ji prokazovat,
1.2.5. Pokud příjemci náhrad ze stejného místa nebo míst ležících na cestě použijí do místa
akce jedno vozidlo společně, tak náhrada přísluší pouze řidiči vozidla,
1.2.6. Stanovuje se tzv. „zásada úspornosti“, tj. že rozhodčí jsou povinni využívat
společného užití jednoho vozidla, jestliže jejich místo bydliště je jednak ve vzájemné
blízkosti nebo v tzv. nácestném směru (při delegaci 2, 3 a více rozhodčích do stejného
místa utkání i rozdílný pořadatel a soutěž).
1.2.7. Pro výpočet výše jízdních výdajů při užití soukromého motorového vozidla, se
stanovuje vzdálenost mezi místem bydliště a místem konání akce skutečným počtem
ujetých km. Rozhodčí je povinen volit trasu bez neodůvodněných zajížděk. V
případech, kdy pořadatel nesouhlasí s předloženým vyúčtováním ujetých km, bude
vzdálenost pro výpočet náhrady jízdného stanovena na základě dostupných
mapových či navigačních systémů.

2. Stravné
2.1. Doba trvání akce:

do 5 hodin ................... náhrada nepřísluší,
5 až 12 hodin............... 91,- Kč,
12 až 18 hodin............. 138,- Kč,
18 a více hodin ............ 218,- Kč.

2.2. Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci, včetně doby strávené na cestě
2.3. Stravné nenáleží rozhodčímu(ím) a funkcionáři(ům), koná-li se utkání - akce v místě
jejich bydliště.

Článek II. - Společná a závěrečná ustanovení
1. Od 1. 1. 2022 se automaticky mění výše cestovních náhrad článků 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 2.1
tohoto „Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích v soutěžním období 2021/2022“ dle
prováděcího předpisu ke směrnicí 09/2011 „Hospodaření a účtování v ČVS“ v posledním
platném znění
2. MS KVS neručí za případné škody na majetku a zdraví, které se stanou v souvislosti s cestou
rozhodčích a funkcionářů na akci.
3. Všichni rozhodčí jsou povinni počínat si při cestování na akci MS KVS účelně a hospodárně.
4. K výkladu tohoto opatření je oprávněna KR MS KVS.

