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V Praze dne 31. 8. 2013 
 
Úprava P ílohy . 2 Finan ního ádu SNH 
 
Hospodá ská komise SNH oznamuje, že s platností od 1. 9. 2013 dochází  k  úprav  P ílohy  .  2  
Finan ního ádu SNH – viz níže. 
 
 

íloha . 2 
Sazebník k „Hospodá ské sm rnici“: 
1. stravné za dobu trvání: 5-12 hod. 66,- K , 12-18 hod. 100,- K , více jak 18 hod. 156,- K  
 
2. zkrácená náhrada za použití vlastního vozidla iní 4,- K /km 
 
3. rozhod ím ligových utkání, semifinále, finále P dosp lých a kvalifikace žen bude v p ípad  
použití vlastního vozidla proplacena zkrácená náhrada (bod 1) dle vzdálenosti od místa bydlišt : 

a) do 500 km za jednu cestu ve výši 4,- K /km 
b) nad 500 km za jednu cestu tato náhrada iní paušální ástku 4.000,- K  za celé cestovné 

(max. 1000 km  x  4,00 = 4.000,- K ). 
c) náhrada za použití vlastního vozidla m že být upravena individuální smlouvou  

s rozhod ím 
 
4. odm ny rozhod ím, delegát m a editel m akcí v mistrovských sout žích 
           více dn    jeden den 
akce      rozhod í delegát  editel   
a) I. liga     700,- K /utk. 200 K /akce 
b) II. liga     500,- K /utk. 200 K /akce 
c) kvalifikace o I. ligu    300,- K /utk.   400,-    200 K /akce 
d) kvalifikace o II. ligu   200,- K /utk.   400,-    200 K /akce 
e) mistrovství R dorostu       2,50 K /min.  400,-    200 K /akce 
f) mistrovství R žactva         2,50 K /min.  400,-    200 K /akce 
g) ostatní sout že dosp lých   250,- K /utk. 130 K /akce 
h) ostatní sout že dorostu   200,- K /utk. 100 K /akce 
i) ostatní sout že žactva   150,- K /utk.   70 K /akce 
j) pauš.náhrada pro lig. sout že  100,- K /utk.  100 K  (stravné a poštovné) 
k) pauš.náhrada pro ostatní sout. v obl.   50,- K /utk.    50 K  (stravné a poštovné) 
l) p i dlouhodob. sout žích hraných ve všední dny p ed 15,00 hod. se odm na zvyšuje  
   o  100%.  
 
 
Ostatní ustanovení této p ílohy z stávají beze zm n. Schváleno VV SNH dne 30. 8. 2013 
 
 
 
           Ivo Toman v. r. 
         edseda HK SNH 
 


