ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION
TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION

Směrnice

č. 3/2021
o vyplácení odměn rozhodčím

Schváleno usnesením VV ČKA č. 154/21 písm. b) ze dne 12. 5. 2021.

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.
(2) Podle této směrnice náleží odměna rozhodčím, kteří jsou k utkání řádně delegováni Komisí
rozhodčích ČKA.
(3) Směrnice neupravuje vyplácení cestovních náhrad rozhodčím. Rozhodčím v dlouhodobých
soutěžích nevzniká nárok na úhradu jízdních výdajů spojených s cestou k utkání,

(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, mohou však být kdykoliv ukončeny, i jednostranně, a to dle platné právní úpravy.
(3) Evidence DPP je v kompetenci sekretariátu ČKA.

(1) Odměna za řízení utkání náleží pouze rozhodčímu, který byl k utkání řádně delegován Komisí
rozhodčích ČKA. Delegace rozhodčích je prováděna před začátkem každé části soutěžního
ročníku. Je zveřejněna spolu s rozlosováním dané soutěže a dále je dostupná na webu
rozhodci.kuzelky.cz.
(2) V delegaci rozhodčích je možné provádět změny, a to dle potřeby i v průběhu soutěžního
ročníku. Změny budou zveřejňovány na webu rozhodci.kuzelky.cz.
(3) Nárok na poskytnutí odměny nevzniká, pokud utkání řídí vedoucí družstev nebo rozhodčí, který
k utkání nebyl delegován Komisí Rozhodčích ČKA.
(4) Aktuální sazby odměn za řízení utkání v jednotlivých soutěžích jsou před začátkem kaž
dého soutěžního ročníku stanoveny rozpisem příslušné soutěže a zveřejněny na webu
rozhodci.kuzelky.cz. Tyto sazby jsou uvedeny v Kč před zdaněním.
(5) Rozhodčímu náleží odměna, řídí-li utkání v předepsaném úboru a dle platných předpisů ČKA.
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(1) Nárok na výplatu odměny za řízení utkání rozhodčí prokazuje uvedením svého jména, příjmení
a evidenčního čísla do zápisu o utkání. Odesláním zápisu do výsledkového systému jsou načteny
také údaje o rozhodčím.
(2) Výsledkový systém zkontroluje, shoduje-li se rozhodčí uvedený v zápisu o utkání s rozhodčím,
který byl k utkání delegován. Pokud utkání řídil jiný než delegovaný rozhodčí, nevzniká mu nárok
na odměnu.
(3) Úhrada je standardně prováděna bankovním převodem dvakrát za soutěžní ročník, zpravidla
vždy po skončení jeho podzimní a jarní části.
(4) V případě, že má rozhodčí v podzimní části soutěžního ročníku nárok na úhradu pouze jednoho
utkání, bude úhrada provedena spolu s případnými dalšími odměnami až po skončení celého
soutěžního ročníku.

(1) Komise rozhodčích ČKA provádí pravidelnou kontrolu dodržování podmínek uvedených v této
směrnici.
(2) V případě podezření na nesrovnalosti může Komise rozhodčích ČKA s rozhodčím zahájit řízení
dle Správního a disciplinárního řádu ČKA.

(1) Ruší se Směrnice č. 3/2020 o vyplácení odměn a cestovních náhrad rozhodčím.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. června 2021.
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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
zastoupena:
(dále jen „zaměstnavatel“)
a
JMÉNO A PŘÍJMENÍ, datum narození:
bytem:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:
(dále jen „zaměstnanec“)
1.

Sjednaný pracovní úkol:

rozhodčí v dlouhodobých soutěžích družstev řízených
STK Interligy a STK ČKA

2.

Sjednaný rozsah práce:

max. 150 hod./ročně

3.

Pracovní úkol bude proveden:

od 01. 07. 2021

4.

Zaměstnanec bude vykonávat práce:

osobně

5.

Sjednaná odměna:

odměna je úkolová, řídí se rozpisem příslušné soutěže
pro daný soutěžní ročník a je zveřejněna na adrese
rozhodci.kuzelky.cz, zároveň není nižší než stanovená
minimální mzda

6.

Sjednaná odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po provedení práce na bankovní
účet zaměstnance.

7.

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou od 01. 07. 2021. Dle platné právní úpravy může
být kdykoliv i jednostranně ukončena. Důvodem pro jednostranné ukončení dohody ze strany
zaměstnavatele je např. pokud zaměstnanci:
 zanikne členství v ČKA,
 skončí platnost kvalifikačního průkazu rozhodčího.

8.

Zaměstnanec souhlasí se zasláním písemností prostřednictvím elektronické pošty, jakožto
primárním způsobem doručování, když za daným účelem označuje svou e-mailovou adresu
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uvedenou shora této smlouvy. V případě, že zaměstnanec požaduje zasílání na jinou e-mailovou
adresu, je povinen toto oznámit zaměstnavateli.
9.

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 svých osobních
údajů vč. rodného čísla pro pracovněprávní účely.

10. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne 30. 06. 2021

___________________________________
zaměstnavatel

________________________________
zaměstnanec
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