Antonie Popželevová
Bráfova 15
616 00 Brno

Ceník náhrad souvisejících s činností KCHBC.
Pro členy KCHBC vykonávající cesty související s činností klubu jako je jednání výboru klubu
apod. se bude náhrada cestovních výdajů poskytovat do výše průměrné spotřeby vozidla dle jeho
technického průkazu. K vyúčtovanému cestovnému je zapotřebí doložit doklad o nákupu PHM, ne
starší 7 dnů, z důvodu kontroly ceny PHM a umožnění správného výpočtu náhrady.
Pokud nebude k dispozici doklad o nákupu PHM, bude použita k výpočtu náhrady cena PHM
stanovená Vyhláškou č. 328/2014 Sb., pro rok 2015. Každý rok bude cena aktualizována podle
nové vyhlášky MF.
Za cenu účtovanou v cestovních náhradách odpovídá pokladník klubu.
Cena za amortizaci vozidla (základní náhrada) se neposkytuje.
V případě, že bude použit veřejný dopravní prostředek, bude proplacena cena jízdenky s tím, že
zpáteční cesta se započítá ve stejné částce. Cestovné městskou hromadnou dopravou se
neproplácí.
Při cestách je nutná kumulace účastníků jednání, tedy aby členové výboru využívali společného
vozidla pro cestu z jednoho místa tak, aby nebyla stejná trasa proplácena vícekrát v rámci jedné
akce.
Pokud se člen KCHBC současně akce zúčastňuje jako soutěžící nebo vystavovatel a je i ve
výstavním nebo organizačním výboru akce, cestovné jako organizátorovi se mu neproplácí.
Cestovné členům výboru na jednání výboru v den, kdy současně ve stejném místě probíhá členská
schůze, se neproplácí.
Pro posuzovatele soutěží Agility – dle směrnic Agility se poskytuje náhrada 6,- Kč/km.
Pro posuzovatele výstav, rozhodčí – bude poskytována náhrada za motorové vozidlo podle
Vyhlášky č. 328/2014 Sb., s aktuálními cenami dle vydaných směrnic MF pro konkrétní rok. Pro
rok 2015 je to podle této vyhlášky 3,70 Kč/km + průměrná spotřeba vozidla. Pokud není
k dispozici TP vozidla, je částka stanovena na 6,70 Kč/km.
Dálniční známka – pouze pro zahraniční posuzovatele, bude hrazena na co nejkratší dobu. (denní,
desetidenní apod.) Roční dálniční známka nebude proplácena.
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Náhrada za posuzování pro rozhodčí, vedoucí kruhu, veterinární dozor:
Vedoucí kruhu, zapisovatel: 500,- Kč v českém jazyce, 1.000,- Kč v cizím jazyce.
Překladatel: 1.000,- Kč.
Fotograf klubové nebo speciální výstavy, sportovních akcí – 1.000,- Kč
Veterinární dozor – při přejímce psů: 500,- Kč
Posudečné – podle cen obvyklých na akcích pořádaných ČMKU, dle směrnic ČMKU
Pro rozhodčí exteriéru – 30 EUR, tj. 1000,- Kč, nebo dle dohody
Rozhodčí Agility – běžný závod – 1.000,- Kč, pouze zóny – 600,- Kč
Rozhodčí Working testy – 1000,- Kč
Steward Working testy – 500,- Kč
Rozhodčí Coursing - dle dohody.

V případě jiných požadavků je třeba kontaktovat pořadatele výstavy a informovat pokladníka
klubu.
Formulář s navrhovanými cenami klubu bude zaslán s dostatečným předstihem organizátorovi
akce, pro odsouhlasení cen, nebo pro doplnění jiných požadavků.
Popželevová Antonie
pokladník klubu

