Klubům ČSLH
------------------V Praze dne 10. 5. 2018
Způsob vyúčtování odměn rozhodčími utkání v soutěžích ČSLH
Vážení,
dne 2. 5. 2018 byla výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jen
jako „ČSLH“) schválena vnitřní směrnice č. 101 upravující povinnosti a odměňování
rozhodčích.
Ekonomickým úsekem ČSLH byl zpracován nový formulář vyúčtování odměny za řízení
utkání, v návaznosti na tuto skutečnost bylo přepracováno i znění předmětné vnitřní
směrnice ČSLH č. 101, které nově stanovuje, že vyúčtování musí být vyplněno čitelně ve
dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pořadatel příslušného utkání a druhé rozhodčí. Jeli rozhodčím plátcem DPH, je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Důvodem pro provedení této úpravy byla nutnost
upravit podklad pro vyplacení odměny, aby byl tento v souladu s daňovými a účetními
předpisy (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví atd.), a aby se předešlo případným
problémům s neuznanými náklady při kontrolách prováděných příslušným Finančním
úřadem, jak se již v některých případech v minulosti stalo.
Z tohoto uvedeného důvodu si Vás dovoluji informovat o následujících skutečnostech:
•

nerozhodne-li řídící orgán soutěže tak, že odměny rozhodčím budou vypláceny
přímo řídícím orgánem soutěže, a tyto vyplacené odměny budou následně
přeúčtovávány pořádajícímu klubu, platí, že odměny rozhodčím jsou vypláceny
v hotovosti bezprostředně po skončení utkání,
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•

klubové

formuláře

vyúčtování

nebudou

nadále

akceptovány,

je

výhradní

odpovědností rozhodčího, aby předložil pořádajícímu klubu ve dvou vyhotoveních
formulář vyúčtování, který je v souladu s vzorem dle vnitřní směrnice ČSLH č. 101
upravující povinnosti a odměňování rozhodčích,
•

nebude-li klub akceptovat rozhodčím předložený formulář vyúčtování jako podklad
pro vyplacení odměny, bude rozhodčím v dalším postupováno ve smyslu čl. V odst.
6 směrnice č. 101, tedy že rozhodčí zašle vyúčtování řídícímu orgánu soutěže;
odměny v tomto případě vyplatí rozhodčím přímo řídící orgán soutěže a jejich
úhrada pořádajícím klubem bude předmětem disciplinárního jednání.

Předmětnou vnitřní směrnici ČSLH č. 101 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích
včetně formuláře vyúčtování, který je její přílohou č. 4, zasílám současně přílohou tohoto
sdělení.

S pozdravem

Antonín Vansa
Ředitel úseku řízení soutěží ČSLH
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