
Pokyny pro vyúčtování ústřední akce

a)  účtování  je  prováděno  na  formulářích,  které  jsou  pořadateli  ústřední  akce  zaslány
z ústředního sekretariátu Orla
b)  náležitosti dokladů:
zvláště chceme upozornit na náležitosti dokladů, u kterých se nejčastěji objevují nedostatky:

a) Doklady za občerstvení – doklad musí obsahovat přesný počet kusů a jednotkové
ceny (tedy nejen sumární částku), vzhledem k tomu, že od roku 2003 bylo zrušeno
stravné na ústředních akcích, je možné účtovat pouze nápoje pro zajištění pitného
režimu

b) Pronájmy  –  doklad  na  pronájem  sportoviště  musí  obsahovat  údaj  o  počtu
pronajatých hodin a cenu pronájmu za jednu hodinu, v případě, že byla uzavřena
smlouva o pronájmu, doložte do vyúčtování i tuto smlouvu

c) Cestovné  –  cestovné  ze  strany jednoty smí  být  účtováno  dle  směrnice  2000/1
ústředí Orla, ústředí Orla uhradí pouze náklady ve výši spotřebovaných pohonných
hmot (vypočítáno dle počtu ujetých kilometrů, průměrné spotřeby a ceny PHM) 

d) Ceny – společně s dokladem za nákup cen musí  být dodán podepsaný formulář
Potvrzení o předání cen, na kvalifikačních turnajích nejsou ceny hrazeny z ústředí

e) Rozhodčí  a  pořadatelé  –  maximální  výši  odměny  pro  rozhodčí  a  pořadatele
ústředních akcí určí Tělovýchovná rada Orla (zatím se tak nestalo), odměny musí
být  účtovány  na  formuláři  Smlouva  o  zajištění  rozhodčích,  pořadatelských  a
ostatních služeb

f) Součástí  vyúčtování  ústřední  akce  je  i  formulář  Zpráva  o  akci,  který  bude
obsahovat i stručný komentář o průběhu akce

c) účtovat  musí  vždy pořadatel  akce,  na ostatní  došlé  doklady nebude brán zřetel  (kromě
případů, kdy toto bylo předem dohodnuto) 

Co a kdy je třeba poslat na ústředí:

Název Termín Zodpovědnost
Zpráva o akci do 14 dnů po skončení akce pořadatel
Vyúčtování akce do 1 měsíce po skončení akce pořadatel
Smlouva pro rozhodčí součást vyúčtování pořadatel
Potvrzení o předání cen součást vyúčtování pořadatel
Zpráva garanta TVR do 14 dnů po skončení akce garant TVR
Článek do časopisu Orel do 14 dnů po skončení akce pořadatel
Soupisky odevzdané při prezenci do 14 dnů po skončení akce pořadatel


