
                                   S m ě r n i c e   JčKSST z.s.  č.   2 / 2022 

 

o úhradách pořadatelům turnajů v rámci akcí  organizovaných JčKSST z.s. 
 

Čl. 1 

 

Úvodní ustanovení 
 

1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování náhrad výdajů souvisejících se sportovní 

činností – pořádání turnajů dle schváleného termínovaného kalendáře pro rok 2023. 

 

2. Podle směrnice se poskytují náhrady oddílům, které přímo pořádají turnaje v rámci  JčKSST z.s.  v 

kategoriích mládeže U a dospělých, dále bodovacích, kontrolních či nominačních turnajů. 
 

 

Čl. 2   

 

Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností a reprezentací JčKSST z.s. 
       

    Pořadatelům  náleží příspěvek na: 
  

- uspořádání turnaje dle předložených a schválených propozic. 
  

Čl. 3 

 

Výše náhrad a jejich úhrada 
 

1. Náhrada za pořádání turnaje   
 

                            Paušální částka  Kč    4.500,- / 1 turnaj    
               

     Paušální náhradou se rozumí náklady s  uskutečněnou akcí včetně  

     zajištění drobných cen pro účastníky s ohledem na konečné umístění.  

 

- Případné další náhrady (odměny rozhodčím či delegátům, věcné ceny, medaile či poháry) musí 

být předem konzultovány před  uskutečněním plánované akce VV JčKSST z.s., který rozhodne 

o možné další úhradě a její výši. Toto platí i pro faktury týkající se soustředění či pronájem 

herny na kempech, soustředěních apod. 
 

2.  Příspěvek za turnaj bude proplacen na základě faktury vystavené pořádajícím oddílem zaslanou 

na  adresu  JčKSST z.s., Lze ji zaslat i elektronicky na adresu: rhuska@volny.cz.   

 

3. Příspěvek za ubytování, případné vedlejší náklady vždy budou poskytovány dle předložených 

dokladů a výše úhrad cestovného (viz  směrnice JčKSST z.s. č. 1/2023 tj.  Kč 5,20/1 osoba + řidič,      

3 osoby a více Kč 7,-). K výplatě příspěvku musí být předložen cestovní příkaz a splěny tyto  3 

podmínky: 

a) výše všech výdajů musí být doloženy doklady, nevztahuje se povinnost náhrad 

cestovného(platí  směrnice č. 1/2023)  

b. účastnící celorepublikové akce byli nominování  JčKSST z.s.  

c ) konání  akce je oficiálně zveřejněno na stránkách  ČAST z.s. dle termínovaného kalendáře.   

   
 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 
 

Náhrady poskytované oddílům se považují dle směrnice se pro neziskové organizace ve smyslu 

zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění. 
 

Schváleno:  VV JčKSST z.s.  dne  1.1.2023                       Platnost: ode dne schválení 

Standard
Nové razítko


