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Směrnice OSST Zlín č. 01 / 2019 

Odměny a náhrady 

1. Odměny za vykonanou práci 

1.1. Organizátor turnaje ................................................................................... 800,- 
částka je počítána na předpokládaný strávený čas max 8 hodin, 
v případě zkráceného plnění časového fondu bude tato částka 
přímo-úměrně ponížena   

1.2. Vrchní rozhodčí ......................................................................................... 800,- 
Částka je vyplacena pouze v případě, že vrchní rozhodčí není zároveň  
organizátor turnaje 

1.3. Rozhodčí u stolu ....................................................................................... 300,- 

1.4. Provedení kontroly utkání v okresní celoroční soutěži .............................. 400,- 
každá kontrola mistrovského utkání musí být schválena předsedou STK 
nebo předsedou výboru. 

1.5. Odměna pracovníka STK (měsíční tarif) ................................................ 3.500,- 

2. Cestovní a pořadatelské náklady pro oddíly účastnící se OLM 

2.1. Cestovné na venkovní zápasy osobní auto .......................................... 5 kč/km 

2.2. Nájemné herny na domácí utkání ............................................................. 200,- 

 

Náklady budou fakturovány jednotlivými oddíly stolního tenisu na adresu spolku 

OSST Zlín v termínu do 31.12. kalendářního roku začátku sezóny za první 

polovinu mistrovské soutěže OLM s podmínkou odehrání všech utkání, dále do 

31.5. kalendářního roku druhé poloviny sezóny za druhou polovinu mistrovské 

soutěže OLM opět s podmínkou odehrání všech utkání. 

3. Cestovní náhrady pro členy VV 

Amortizace a palivo 

3.1. Osobní auto 1 osoba ....................................................................... 4,10 kč/km 

3.2. Osobní auto 2-5 osob ...................................................................... 5,00 kč/km 
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Stravné 

3.3. 5 – 12 hodin ................................................................................................ 82,- 

3.4. 12 – 18 hodin ............................................................................................ 124,- 

3.5. 18 a více hodin ......................................................................................... 195,- 

 

Finanční jednorázové náhrady budou vyúčtovávány dvakrát ročně vždy ve 

výplatním termínu v měsíci lednu za období červenec až prosinec předchozího 

roku, dále v červenci za období leden až červen tohoto roku, a to formou dohody 

o provedení práce. 

 

Tato směrnice byla řádně schválená na schůzi výkonného výboru dne 2. 10. 2019 

Platnost směrnice od: 1. 9. 2019 

 

 

 

 

 

……………………………....                  ……………………………....         

           Předseda VV                                     Místopředseda VV 

            


