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Ekonomické  směrnice KSJu MS kraje

Startovné KP- 200,-kč, opakovaný start 100,-kč

Ztráta času činovníkům na soutěžích řízených KSJu:

Na soutěžích Krajský přebor a ostatních soutěžích v kraji –Rozhodčí-  1 100,-
kč,  
v případě soutěží trvajících méně než 5 hodin (počítáno od začátku vážení) – 
odměna 500,- kč
Sportovní ředitel-který zajistí a zapojí techniku, nalosuje závodníky, řídí 
soutěž, zajistí sklizení a odvoz techniky- 2 000,-kč.
Asistent sportovního ředitele (losování, obsluha IT, scoreboard, 
care sys.)-1 000,-kč.

Vážení den před soutěží – 500,-Kč

Ostatní:

časomíra 500 kč/osobu٭

obsluha kamery 500,-kč/osobu٭

zdravotník 1 000 kč

lékař 1 000 kč

 KSJu hradí pořadateli maximálně tolik osob, kolik je tatami + 1 osobu na٭
střídání

Stravné (dle platné vyhlášky č.333/2018 Sb.):

 5- 11 hodin   99,- kč

12 - 18 hodin 151,- kč

nad 18 hodin 237,- kč

Cestovné:

 cestovné bude hrazeno dle vyhlášky  - částka se skládá z kombinované 
spotřeby dle VTP, stanovené ceny pohonných hmot a náhrady za 
používání motorových vozidel



 

Krajský svaz JUDA 
MS kraje

Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava www.msksju.cz

 stanovené ceny PHM pro rok 2022:
o 44,50,- Kč za litr 95 oktanového benzínu
o 51,40,- Kč za litr 98 oktanového benzínu
o 47,10,- Kč za litr motorové nafty
o 6,- Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

 Základní sazba náhrady za 1 km jízdy
o u jednostopých vozidel a tříkolek 1,30,- Kč
o u osobních silničních mot. vozidel 4,70,-Kč

Určení spotřeby:
Pro určení spotřeby pohonné hmoty se použije  údaj o spotřebě 
pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Pokud tento údaj v 
technickém průkazu není, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty 
vozidla aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu.

 Spotřebu je nutné dokladovat VTP, prosím tedy o nafocení/naskenování 
VTP a zaslání na stefanikova@czechjudo.cz – bude uložen do sdílené-
ho souboru R. Kalousem.

mailto:stefanikova@czechjudo.cz
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 v případě pronájmu vozidla, úhrada dle předložené faktury

Ostatní poplatky: 

 
 cvičitelé juda – zapsání do evidence juda je zpoplatněno částkou 500,- kč 

na účet KSJu, podmínkou pro zapsání je návrh předsedy oddílu, 18 let,  
5.Kyu, platná licence ČSJu ( viz Lexikon juda), účast na školení trenérů 
ČSJu III.třídy nebo na návrh trenéra klubu s platnou kvalifikací II.třídy se 
souhlasem a potvrzením předsedy TMK KSJu.

  příspěvek účastníků na školících akcích KSJu-trenéři III.třídy, rozhodčí 
ČSJu 1000,-kč, cvičitelé juda 500,-kč. 

Opatření:
Každá akce bude vyúčtována nejpozději do 14 dní od jejího ukončení 
hospodářem KSJu, příp. osobou, která bude určena předsedkyní/předsedou
KSJu.

Platnost od 20.9.2022  Klára Štefániková, předsedkyně KSJu


