
 
 

Schváleno usnesením VV ČKA č. 112/20 ze dne 27. 8. 2020. 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION 

TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION 

Sm ě r n i c e  
č. 3/2020 

o vyplácení odměn a cestovních náhrad rozhodčím 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

(1) Tato směrnice upravuje způsob vyplácení odměn rozhodčím za řízení utkání v dlouhodobých 
soutěžích družstev řízených STK ČKA (vyjma Poháru ČKA) a STK Interligy a dále rovněž způsob 
vyplácení cestovních náhrad rozhodčích v těchto soutěžích. 

(2) Podle této směrnice náleží odměna a cestovní náhrada rozhodčím, kteří jsou k utkání řádně 
delegováni komisí rozhodčích ČKA. Odměna a cestovní náhrada přísluší také rozhodčím, kteří 
nejsou k utkání delegováni, ale utkání řídí v případě nepřítomnosti delegovaného rozhodčího. 
Pokud je utkání řízeno vedoucími družstev, nemají tito nárok na poskytnutí odměn ani 
cestovních náhrad. 

(1) Každý rozhodčí, který prokazuje nárok na vyplacení odměny za řízení utkání, musí mít s ČKA 
uzavřenu dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“). V rámci DPP vystupuje ČKA v postavení 
zaměstnavatele a rozhodčí v postavení zaměstnance. Vzor DPP je přílohou č. 1 této směrnice. 
Jiným způsobem než na základě uzavřené DPP nelze odměnu rozhodčímu vyplatit. 

(2) DPP jsou standardně uzavírány na dobu neurčitou. 

(3) Evidence DPP je v kompetenci sekretariátu ČKA. 

(1) Sazby odměn za řízení utkání v jednotlivých soutěžích jsou stanoveny rozpisem příslušné 
soutěže, příp. jsou zveřejněny jiným vhodným způsobem. Tyto sazby jsou uvedeny v Kč před 
zdaněním. 

(2) Rozhodčímu náleží odměna, řídí-li utkání v předepsaném úboru a dle platných předpisů ČKA. 

(1) Rozhodčímu budou uhrazeny prokázané jízdní výdaje za cestu z místa bydliště do místa konání 
utkání a zpět, ovšem pouze při současném splnění následujících podmínek: 

a) obě místa se nenachází na území stejné obce, 

b) vzdálenost mezi oběma místy je větší než 15 km (nejkratší trasa dle mapového portálu 
Mapy.cz). 

(2) V případě použití vlastního silničního motorového vozidla se pro výpočet výše cestovní náhrady 
užije sazba základní náhrady za 1 km jízdy, která je stanovena Sazebníkem ČKA. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

(3) Náhrada jízdních výdajů při použití prostředku veřejné dopravy bude uhrazena ve výši 
prokázané doloženými jízdními doklady. 

(4) V případě, že rozhodčí nemá k utkání přiměřené dopravní spojení, může mu být poskytnuta 
náhrada prokázaných výdajů za ubytování, avšak vždy pouze po předchozím schválení komisí 
rozhodčích ČKA. 

(1) Nárok na výplatu odměny a náhradu cestovních výdajů rozhodčí prokazuje doložením vyplně-
ného výkazu utkání, který je přílohou č. 2 této směrnice. 

(2) Vyplněný a podepsaný formulář rozhodčí zašle po skončení každé části soutěžního ročníku na 
sekretariát ČKA. V případě podzimní části tak učiní nejpozději do 15. prosince, v případě jarní 
části pak nejpozději do 15. května. 

(3) Úhrada je prováděna bankovním převodem nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení na 
rozhodčím uvedený účet.  

(1) Komise rozhodčích ČKA provádí pravidelnou kontrolu dodržování podmínek uvedených v této 
směrnici, zejména kontrolu pravdivosti údajů uvedených rozhodčími do výkazu utkání.  

(2) V případě podezření na nesrovnalosti může komise rozhodčích ČKA s rozhodčím zahájit řízení 
dle Správního a disciplinárního řádu ČKA. 

(1) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. září 2020. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Příloha č. 1 
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

uzavřená podle ustanovení § 75 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE., IČ: 70939055 
se sídlem: Praha 6 – Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ: 160 17 
zastoupen: Ing. Jiří Jančálek, CSc. 
(dále jen „zaměstnavatel“) 

a 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, datum narození: 
bytem: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zaměstnanec“) 
 
1. Sjednaný pracovní úkol: rozhodčí v dlouhodobých soutěžích řízených STK 

Interligy a STK ČKA 

2. Sjednaný rozsah práce: max. 150 hod./ročně 

3. Pracovní úkol bude proveden: od 01. 09. 2020 

4. Zaměstnanec bude vykonávat práce:  osobně 

5. Sjednaná odměna: se řídí rozpisem příslušné soutěže pro daný soutěžní 
ročník a není nižší než stanovená minimální mzda) 

6. Sjednaná odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po odevzdání evidence provedené 
práce na bankovní účet zaměstnance. 

7. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou od 01. 09. 2020. Tato dohoda je sepsána ve dvou 
vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. Obě smluvní strany 
podepisují smlouvu po jejím důkladném přečtení a na důkaz souhlasu s jejím obsahem. 
Zaměstnanec souhlasí se zpracováním a evidencí jeho osobních údajů vč. rodného čísla pro 
pracovněprávní účely.  

8. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 
 
 
V Praze dne 31. 08. 2020 
 
 
 
 ___________________________________  ________________________________ 
 zaměstnavatel zaměstnanec 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Příloha č. 2 
 

    Česká kuželkářská asociace       

   
VÝKAZ UTKÁNÍ       

           

Jméno rozhodčího:                 

Adresa bydliště:                 

Číslo bankovního účtu:     /    Ev. číslo:     
           

Poř. Soutěž Kuželna konání utkání Datum a hodina 
začátku utkání 

Stanovená odměna 
(Kč) 

Cestovné 

vzdálenost (km) sazba (Kč) celkem (Kč) 

 1.                     

 2.                     

 3.                     

 4.                     

 5.                     

 6.                     

 7.                     

 8.                     

 9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

19.                     

20.                     

21.                     

22.                     

23.                     

24.                     

25.                     

Celkem:     Celkem:   

                  
 

Rozhodčí svým podpisem stvrzuje pravdivost a správnost uvedených údajů.      
 

V     dne             

        podpis rozhodčího 

V  Praze    dne             

        podpis zástupce ČKA 

           
Pozn.: Formulář vyplňujte elektronicky, příp. čitelně hůlkovým písmem. Po skončení každé části soutěžního ročníku vyplněný formulář vytiskněte a podepsaný zašlete poštou na sekretariát ČKA.  


