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Finanční řád SNH – příloha č. 2

Sazebník k Hospodářské směrnici
1. stravné za dobu trvání:

5 – 12 hod.
12 – 18 hod.
více než 18 hod.

80,- Kč
113,- Kč
175,- Kč

2. zkrácená náhrada za použití vlastního vozidla činí 4,- Kč/km
3. rozhodčím ligových utkání, semifinále, finále ČP dospělých a kvalifikace žen bude v případě použití
vlastního vozidla proplacena zkrácená náhrada (bod 1) dle vzdálenosti od místa bydliště:
a) do 500 km za jednu cestu ve výši 4,- Kč/km
b) nad 500 km za jednu cestu tato náhrada činí paušální částku 4.000,- Kč za celé cestovné (max.
1000 km x 4,00 = 4.000,- Kč).
c) náhrada za použití vlastního vozidla může být upravena individuální smlouvou
s rozhodčím
4. odměny rozhodčím, delegátům a ředitelům akcí v mistrovských soutěžích:
vícedenní jednodenní
akce
rozhodčí
delegát
ředitel
a) I. liga
700,-- Kč/utk.
200,-- Kč/utk.
b) II. liga
500,-- Kč/utk.
200,-- Kč/utk.
c) kvalifikace o I. ligu
300,-- Kč/utk.
750,-- 300,-- Kč/akce
d) kvalifikace o II. ligu
200,-- Kč/utk.
750,-- 300,-- Kč/akce
e) mistrovství ČR dorostu
5,-- Kč/min.
750,-- 300,-- Kč/akce
f) mistrovství ČR žactva
4,-- Kč/min.
750,-- 300,-- Kč/akce
g) ostatní soutěže dospělých
250,-- Kč/utk.
130,-- Kč/akce
h) ostatní soutěže dorostu
200,-- Kč/utk.
100,-- Kč/akce
i) ostatní soutěže žactva
150,-- Kč/utk.
70,-- Kč/akce
j) pauš.náhrada pro lig.soutěže
100,-- Kč/utk.
100,-- Kč/utk.(nahrazuje stravné a poštovné)
k) pauš.náhr. pro ostatní sout. v obl.
50,-- Kč/utk.
50,-- Kč/utk.(nahrazuje stravné a poštovné)
l) při dlouhodob. soutěžích hraných ve všední dny před 15,00 hod. se odměna zvyšuje o 100%
m) výše jednotlivých odměn může být hospodářskou směrnicí dané akce stanovena i v jiné výši
5. odměny rozhodčím a ředitelům akcí v nemistrovských soutěžích:
vícedenní jednodenní
akce
rozhodčí
ředitel
a) finále Českého poháru dospělých
400,-- Kč/utk.
750,-300,-- Kč/akce
b) ostatní kola ČP dospělých
4,-- Kč/min.
750,-300,-- Kč/akce
c) Pohár ČR, ZHP a ZLM dorostu
5,-- Kč/min.
750,-300,-- Kč/akce
d) Pohár ČR, ZHP a ZLM žactva
4,-- Kč/min.
750,-300,-- Kč/akce
e) mezioblastní turnaje dorostu
5,-- Kč/min.
750,-300,-- Kč/akce
f) mezioblastní turnaje žactva
4,-- Kč/min.
750,-300,-- Kč/akce
g) Čechy – Morava dospělých (2 rozh.) 1.000,-- Kč/akce
1.000,-- Kč/akce
(hlavní + 2x přípravná utkání)
h) Čechy – Morava mládeže (2 rozh.)
600,-- Kč/akce
750,-- Kč/akce
(hlavní + 2x přípravná utkání)
i) utkání na VTJ
150,-- Kč/utk.
j) výše jednotlivých odměn může být hospodářskou směrnicí dané akce stanovena i v jiné výši
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6. odměna vedoucímu školení přísluší ve výši 300,- Kč/každý započatý kalendářní den
7. odměna lektorům školení přísluší ve výši 80,- Kč/každou hodinu teoretické i praktické výuky
8. odměny za umístění ve vrcholných soutěžích mládeže:
a) 1. místo
= 7.000,-- Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace)
b) 2. místo
= 5.000,-- Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace)
c) 3. místo
= 3.000,-- Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace)
d) 4. místo
= 2.000,-- Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace)
e) 5. místo
= 1.000,-- Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace)
f) 6. místo
=
0,-- Kč
9. pro potřeby reprezentace se vyčleňuje částka 15.000,-- Kč ročně na jednotlivé reprezentační kolektivy,
celkem tedy 60.000,-- Kč. VV SNH si vyhrazuje právo částku upravit dle vývoje finanční situace SNH i v průběhu
daného roku.

10. poplatky za zhotovení registrací:
a) normální
40,-- Kč/ks
b) expresní
100,-- Kč/ks
c) duplikát reg.průkazu
100,-- Kč/ks
d) poplatky dle bodu 10 se nehradí přímo při zhotovování registrací, ale jsou vyúčtovány jednou
ročně hromadným vyúčtováním
11. bonus, základní částky dotace a poplatky
a) bonus za úroveň soutěže
1. liga
500,-- Kč/1 bod
2. liga a kvalifikace o 1. ligu
250,-- Kč/1 bod
b) základní paušál na každý oddíl
3.000,-- Kč/oddíl
c) základní částka na družstvo dospělých
650,-- Kč/1 bod
d) základní částka na družstvo mládeže
1.100,-- Kč/1 bod
e) základní poplatek za získání a obnovení licencí trenérů, účast na seminářích a školeních ostatních
odborných pracovníků oddílů
500,-- Kč
f) základní poplatek za získání a obnovení licencí rozhodčích (účast na seminářích)
700,-- Kč
g) s přihlédnutím k nutným výdajům za příslušnou akci může být k základním poplatkům uvedeným
v bodech 11/g, h stanoven i dodatečný poplatek jako podíl na nákladech akce
12. poplatky za změny hráčské příslušností
a) poplatky za přestup a hostování
1. v kategorii dospělých
150,-- Kč
2. v kategorii dorostu
100,-- Kč
3. v kategorii žactva
50,-- Kč
b) poplatky za hostování do vyšší soutěže
1. pro všechny kategorie
1.000,-- Kč
c) poplatky za hostování do mládežnického družstva stejné nebo vyšší kategorie
1. pro všechny kategorie
300,-- Kč
13. poplatky za podání námitek, odvolání a žádosti o přezkoumání konečného rozhodnutí
a) poplatek za podání námitky k 1. stupni
KSK, příp. subkomise 300,-- Kč/podání
OSK
400,-- Kč/podání
VV SNH
500,-- Kč/podání
b) poplatek při odvolání k 2.stupni činí dvojnásobek částky uvedené v bodě 12/a
c) poplatek za podání žádosti o přezkoumání konečného rozhodnutí orgánu 2.stupně k Dozorčí radě
SNH ve výši 1.000,- Kč/podání
Schváleno VV SNH dne 17. 2. 2017
Ivo Toman v.r.
předseda HK SNH
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