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Směrnice  
o poskytování cestovních náhrad  

v Plaveckém klubu Slavoj Bruntál, z.s.  
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících se 
sportovní činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci Plaveckého klubu Slavoj Bruntál, z.s. 
(dále jen klub), případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných klubem nebo jiným 
subjektem v rámci ČSPS (dále jen cestovní náhrady). 

2. Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady všem osobám, které se podílejí na pravidelné 
sportovní činnosti klubu. Náhrady podle této směrnice mohou být poskytnuty i dalším osobám, 
které plní úkoly na podkladě pověření statutárního orgánu klubu.  

 
Čl. 2 

Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností klubu 
 

Členům náleží příspěvek na: 

a) náhradu prokázaných jízdních výdajů; 
b) náhradu prokázaných výdajů na ubytování; 
c) náhradu stravného při cestách; 
d) náhrada výdajů při zahraničních cestách. 

 
Čl. 3 

Výše náhrad a jejich úhrada 

1. Jízdné lze proplatit: 
a) na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky (příp. jízdenky včetně 

místenky) vlakové a autobusové dopravy ve výši skutečných výdajů, a to: 
• do 200 km za vlak 2. vozové třídy nebo autobus 
• nad 200 km za vlak 1. vozové třídy nebo autobus 
• nad 300 km za vlak 1. vozové třídy včetně lůžka (lehátka) nebo autobus 
• výdaje za zpáteční cestu se proplácí v téže výši, doložené prvotními doklady 

b) při použití vlastního silničního motorového vozidla příspěvek ve výši sazby, zveřejněné 
v příloze k této směrnici, za každý ujetý km z místa bydliště do místa konání akce (schůze, 
soustředění, akce, uložení materiálu) nejkratším směrem. Vysílaný funkcionář musí vždy 
uvést RZ a druh vozidla na dokladu o vyúčtování jízdného, kde rovněž svým podpisem 
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potvrdí, že uvedené údaje jsou pravdivé. Tím současně souhlasí a bere na vědomí, že klub 
neodpovídá za škodu, která mu vznikla na vozidle při cestě na akci a zpět resp. v přímé 
souvislosti s účastí na této akci. 

c) na základě předložených dokladů za použití místní hromadné dopravy; jízdné vozidlem 
TAXI se neproplácí 

2. Stravné lze vyplatit do výše, stanovené obecně závazným právním předpisem a zveřejněné 
v příloze. 

3. Nocležné lze proplatit v prokázané výši (zpravidla za ubytování v ubytovacím zařízení, určeném 
pořadatelem akce).  
4. Výše náhrad jsou každoročně stanovovány vyhláškou MPSV ČR, vydanou podle § 189 odst. 1 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Pro rok 2018 platí vyhláška č. 463/2017 
Sb., ze dne 15. prosince 2017. 

 

Čl. 4 

Výše stravného při zahraničních pracovních cestách 
     Stravné bude poskytováno až do výše, která je stanovována vyhláškou Ministerstva financí ČR 
vydanou podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pro rok 2018 platí vyhláška č. 
401/2017 Sb., vydanou dne 23.11.2017 . 
 

Čl. 5 
Výše kapesného při zahraničních pracovních cestách 

     Účastníkům zahraničních cest lze poskytnout v mimořádných případech kapesné, a to na základě 
rozhodnutí výkonného výboru klubu. Kapesné lze poskytnout až do výše 40% zahraničního 
stravného. Výši kapesného stanoví výkonný výbor klubu před vysláním na konkrétní zahraniční 
akci. 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 
1. Náhrady poskytované podle čl. 2-5 této směrnice se považují za plnění klubu ve smyslu §4 

odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění 
2. Tato směrnice byla schválena valnou hromadou klubu dne 10.9.2018 a tímto dnem nabývá 

účinnosti. Stejným dnem pozbývá účinnost předchozí směrnice. 

 
 

 
Jan Michalík 

předseda 
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SAZBY 
cestovních náhrad 

1. Příspěvek na jízdu vlastním silničním motorovým vozidlem: 
1.1 při obsazení vozidla jednou osobou      4,00 Kč/km 
1.2 při obsazení vozidla 2 a více osobami     5,50 Kč/km 
 

2. Náhrada při přepravě časomíry, výsledkové tabule příp. zavazadel s použitím vlečného vozíku: 
podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a vyhlášky MPSV č. 328/2014 Sb. 

2.1 základní náhrada za 1 km jízdy podle ust. § 157 odst. 4 zákona         3,90 Kč/km 
2.2 náhrada za spotřebované pohonné hmoty * průměrná spotřeba dle technického průkazu vozidla 
* ujeté km 

2.3 takto stanovená náhrada se zvyšuje o 15% za použití vleku 

2.4 při použití tohoto sazebníku je povinen řidič vozidla doložit kopii technického průkazu vozidla. 
Při opakovaném použití vozu stejné značky a stejného evidenčního čísla se kopie nepředkládá. 

 

3. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle ust. § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce  
činí: 

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

c) 29,80 u motorové nafty 
 

4. Sazby stravného dle zákona stanoví klub takto: 

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin; 
b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; 

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
Pokud je pořadatelem poskytnuta bezplatná strava stravné se nevyplácí. 

 
Jan Michalík 

předseda 
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