
VYÚČTOV ÁNÍ  ODMĚN ROZ HODČÍHO Č.   ………………………………  

ROZHODČÍ  
Jméno, příjmení Licence IČ / Datum narození 

   

Adresa Číslo účtu  *1) 

  

 

POŘ AD ATEL  
Název  IČ 

  

Adresa Číslo účtu  *1) 

  

 

ODMĚNY:  

1. Za utkání  

Datum Druh činnosti Č.utkání Výše odměny (Kč) 

    

    

2. Za dopravu 

Datum Z místa Do místa *2) Spolucestující Vzdálenost Výše odměny (Kč) 

       

       

       

       

Poznámka:  Celkem za dopravu (Kč) 

   

Forma úhrady:    v hotovosti – převodem na účet 
Celková odměna  

k úhradě (Kč) 

Rozhodčí, jakožto příjemce platby, bere na vědomí, že vyplácená částka podléhá zdanění 
podle příslušných daňových předpisů.   

 
Datum vystavení  Podpis rozhodčího 

   

 

Schválil za pořadatele Přijato v hotovosti dne *3) Podpis příjemce *3) 

   

*1) – vyplňuje se jen při bezhotovostní platbě 
*2) – dopravní prostředek (V - veřejná doprava, A - silniční motorové vozidlo).  
*3) – vyplňuje se jen při platbě v hotovosti 
Vyúčtování musí být vyplněno čitelně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží rozhodčí a druhé pořadatel. Pokud je 
Rozhodčí plátce DPH, je povinen vystavit daňový doklad v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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