Ekonomická směrnice ČBF

Platí od:

1. 10. 2014

Odměny za výkon funkce a náhrady cestovních výloh
rozhodčích a komisařů ČBF.
Směrnice upravuje odměny a náhrady Rozhodčích ČBF a Komisařů ČBF (včetně supervizorů)
s licencí ČBF, při výkonu jejich funkce na akcích České basketbalové federace z. s. (dále jen „ČBF“) v ČR.
1.
1.1

Druhy odměn a náhrad:
Odměna Rozhodčího ČBF a Komisaře ČBF (dále jen rozhodčí, komisař) za výkon funkce při
mistrovských, přátelských a mezinárodních utkání, včetně náhrady za výkon funkce ve všední den.

1.2

Náhrady cestovních výloh při výkonu funkce rozhodčího a komisaře při mistrovských, přátelských a
mezinárodních utkáních.

2.
2.1

Hlavní zásady:
Veškeré výplaty musí být finančně zabezpečeny v rozpočtu vnitřních a vnějších organizačních
jednotek ČBF a musí být prováděny s veškerou hospodárností.

2.2

Organizační jednotky ČBF, pořádající soutěže, mají právo určit s ohledem na své skutečné finanční
možnosti a podle povahy a významu akce, odměnu za výkon funkce i výši náhrady cestovních výloh a
to v souladu s platnou ekonomickou směrnicí ČBF „Cestovní náhrady – Přílohač.1 Aktuální cestovní
náhrady“. O tomto musí být účastníci předem prokazatelně informováni v „rozpisu soutěže nebo
delegaci na utkání“.

2.3

Pořadatelé dlouhodobých soutěží mohou poskytnout rozhodčím a komisařům zálohu, na výplatu
odměn za výkon funkce a náhrady cestovních výloh.

2.4

Rozhodčí a komisaři mají nárok na výplatu odměn za výkon funkce a náhrady cestovních výloh i
v případě, že se utkání neuskuteční. V tomto případě vyhotoví zápis o utkání a spolu s vyúčtováním
nákladů jej předají řídícímu orgánu soutěže k proplacení.

2.5

Výplaty jsou vypláceny a zdaňovány ve smyslu ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu dle
§ 7 v případě, že rozhodčí nebo komisař je zařazen na „listinu rozhodčích nebo komisařů a je
delegován“ pro příslušnou soutěž.

2.6

Za zdanění příjmu z výplat odměn za výkon funkce a cestovních náhrad odpovídá dle § 7 – příjemce
(rozhodčí nebo komisař). Zdanitelným příjmem je celkový příjem, tzn. odměna za výkon funkce
včetně náhrady cestovních výloh. Podmínkou pro výplatu odměny je oznámení IČ příjemce pořadateli
soutěže.

2.7

Z hlediska Zákona č. 455/1991 sb.o živnostenském podnikání a Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o
obsahových náplních jednotlivých činností jsou rozhodčí a komisaři zařazeni takto:
Předmět podnikání: Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obor činnosti:
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti.

3.
3.1

Závěrečné ustanovení:
Výkladem této směrnice pověřuje Výbor ČBF Generálního sekretář ČBF.

Příloha:
1.
Formulář výplaty odměn a cestovních náhrad rozhodčích a komisařů ČBF (§ 7 ZDP).

JUDr. Miroslav Jansta v. r.
Předseda ČBF
24. 9. 2014
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