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SMĚRNICE PRO VYPOŘÁDÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD  

A  
STANOVENÍ VÝŠE ODMĚN FUNKCIONÁŘŮM ČLS 

 
Funkcionáři závodů a další osoby delegované na akce pořádané Českým lukostřeleckým 

svazem nebo jeho složkami mají nárok na úhradu cestovného, stravného, kterou vyplácí 

pořadatel. Pokud vykonávají tuto funkci ve svém mateřském oddílu nebo klubu, jsou 

úhrady a odměna předmětem dohody v rámci stanov klubu, resp. oddílu, dle vnitřních 

směrnic příslušného subjektu.  

 

1. 

Cestovné 

 

Výše uvedené osoby mají nárok na cestovné ve výši ceny jízdenky hromadné dopravy.  

 

1.1. Pokud použijí vlastního automobilu, bude jim vyplacen příspěvek na dopravu ve 

výši:  

 

     6,00 Kč/km  1 přepravovaná osoba  

     6,50 Kč/km   při přepravě více osob nebo při použití přívěsu nebo převozu  

materiálu  

 

1.2. V případě závodů Mistrovství ČR a Přeborů ČR náleží výše uvedeným osobám 

příspěvek na dopravu vlastním vozidlem ve výši:  

 

     4,00 Kč/km  1 přepravovaná osoba  

    5,00 Kč/km   při přepravě dvou až tří osob nebo převozu materiálu 

6,50 Kč/km   při přepravě čtyř a více osob nebo při použití přívěsu 

 

1.3. V případě akcí pro členy SCM a RD (soustředění, výjezdy apod.) je výše 

uvedeným osobám vyplácen příspěvek na dopravu vlastním vozidlem ve výši: 

 

     4,00 Kč/km  1 přepravovaná osoba  

    5,00 Kč/km   při přepravě dvou až tří osob nebo při použití přívěsu nebo  

převozu materiálu 

6,50 Kč/km   při přepravě čtyř a více osob 

 

 Nárok na výše uvedený příspěvek, popř. na úhradu cestovného hromadnou 

dopravou vzniká až od místa oficiálně stanoveného srazu. 

 

 

2. 

Stravné 

 

Funkcionáři ČLS mají nárok na stravné po dobu akce včetně cesty, a to za každý den, 

pokud pořadatel neposkytuje stravu zdarma.  

 

a)   90 Kč -   5 až 12 hodin  

b) 140 Kč - 12 až 18 hodin  

c) 220 Kč - 18 až 24 hodin  

 

3. 
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Nocležné 

 

Nezajistí-li pořadatel řádné ubytování, náleží funkcionáři úhrada nákladů na ubytování až 

do výše stanoveného limitu 700,- Kč za jednu noc vyplacené na základě účtenky.  

 

 

 

4. 

Zahraniční cesty 

 

U zahraničních cest (v případě ČLS zpravidla mimo kontinent Evropy) lze provést 

vypořádání maximálně do výše dané aktuálně platnými tabulkami ve smyslu platné 

Vyhlášky Ministerstva financí v cizí měně pro příslušný kalendářní rok.  

 

5. 

Odměny rozhodčím 

 

Hlavnímu rozhodčímu denně náleží odměna ve výši 150% nejvyššího startovného 

uvedeného v rozpisu závodu (pro jednotlivce – členy ČLS). 

 

Rozhodčímu denně náleží odměna ve výši 100% nejvyššího startovného uvedeného v 

rozpisu závodu (pro jednotlivce – členy ČLS).  

 

V případě závodů Mistrovství ČR a Přeborů ČR náleží rozhodčímu denně odměna v 

následující výši:  

 

Rozhodčí 3. třídy:    800,- Kč  

Rozhodčí 2. třídy:    900,- Kč  

Rozhodčí 1. třídy:  1000,- Kč  

Hlavní rozhodčí:  1200,- Kč  

 

Rozhodčí má právo se odměny vzdát. Odměny hradí pořadatel. V případě MČR a Přeborů 

ČR hradí odměny, cestovné a stravné ČLS.  

 

6. 

Odměna Delegátovi ČLS na závodech MČR a Přeborech ČR 

 

Delegátovi ČLS denně náleží odměna ve výši 900,-Kč. Odměnu hradí ČLS.  

 

7. 

Odměna členům Předsednictva ČLS 

 

1. Členům Předsednictva (výkonného orgánu ČLS) z důvodu pravidelné, vysoké 

časové náročnosti, náleží odměna za výkon funkce:  

 

 Předsedovi ČLS:   8.000,-Kč/měsíc  

 Místopředsedovi ČLS:  4.000,-Kč/měsíc  

 Členu předsednictva:  3.500,-Kč/měsíc  

 

(Pokud je člen předsednictva zaměstnancem ČLS, nevzniká mu nárok na tuto odměnu.)  

 

2. Členu Předsednictva ČLS náleží náhrada za ušlou mzdu ve výši 1.000,-Kč za den 

jednání Předsednictva ČLS.  
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8. 

Odměna členům komisí a funkcionářům ČLS 

 

Za výborné pracovní výsledky může být členům komisí nebo funkcionářům ČLS přiznána 

odměna až do výše 20.000,-Kč/rok na základě řádného písemného odůvodnění návrhu. O 

schválení mimořádné odměny rozhoduje Předsednictvo ČLS.  

 

Statutárním orgánům a předsedovi revizní komise ČLS může být přiznána mimořádná 

odměna, o jejímž schválení rozhoduje Valné shromáždění ČLS.  

 

 

9. 

Odměna dle pravidel projektů ČLS 

 

Výše uvedeným osobám zapojeným do speciálních projektů ČLS náleží odměna ve výši 

dle pravidel daného projektu. Odměny schvaluje P ČLS.  

 

10. 

Odměny lektorům ČLS 

 

Lektorovi ČLS náleží odměna ve výši 250 Kč za jednu vyučovací hodinu na semináři nebo 

školení pořádaném ČLS. Odměnu hradí ČLS.  

Tato sazba se nevztahuje na externí lektory, např. experty World Archery, kde je 

lektorská činnost sjednávána individuálně jako součást rozpočtu školící akce, 

schvalovaného P ČLS.  

 

Cestovní náhrady, které ČLS vyplácí, jsou ve smyslu platného zákona o dani z 

příjmu.  

 

Tato směrnice ruší Směrnici ČLS S09 účinnou ode dne 1. 1. 2019 a nahrazuje ji v plném 

znění.  

 

Schválilo P ČLS dne  13. 1. 2020   s účinností od 1. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ČLS:  Ing. Zdeněk Horáček  

     předseda ČLS 


