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Název:  

TJ Horal Stříbrná, z. s. (dále jen „klub“) 

 
Sídlo:  

č.p. 670, 358 01 Stříbrná  

 
Identifikační číslo:  

00518824

 
Datum schválení směrnice výborem: 

7. 1. 2018 

článek VI. – 22. 9. 2019; akt. 21. 10. 2020 

Datum účinnosti směrnice:  

7. 1. 2018 

článek VI. – 22. 9. 2019; akt. 21. 10. 2020 

 

Výbor klubu v souladu s Čl. XIII. bodem 1. písm. n) stanov klubu vydává tuto směrnici  

o cestovních náhradách: 

 

I. Cestovní náhrady se členům klubu, popř. jejich zákonným zástupcům, vyplácejí maximálně  

do výše dané zákonem č. 262/2006 Sb, Zákoník práce, v platném znění. 

II. Klub poskytuje cestovní náhrady, které členovi klubu, popř. jeho zákonnému zástupci, (dále jen 

„člen“), vzniknou v souvislosti se zajištěním cesty na závod či soustředění, přičemž klub hradí pouze 

jízdné výdaje, výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje, a to dle dalších článků této směrnice. 

Klub nehradí stravné. 

III. Jízdní výdaje se hradí následovně: 

a. Náhrada jízdních výdajů za použití určeného a s předsedou klubu předem dohodnutého hromadného 

dopravního prostředku dálkové přepravy přísluší členovi v prokázané výši. 

b. Jako náhrada za použití silničního motorového vozidla přísluší členovi za každý 1 km jízdy náhrada 

výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.  

c. Základní náhradu za opotřebení vozidla klub bude poskytovat pouze ve výjimečných odůvodněných 

případech, a to po předchozí dohodě s předsedou klubu.  

d. Z důvodu hodnověrného způsobu prokázání ceny jízdy použije klub pro určení výše náhrady 

průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty takto:  

                                                           Benzín 95 oktanů        29,50 Kč (2020: 32,-) 

                                                           Benzín 98 oktanů        32,50 Kč (2020: 36,-) 

                                                           Nafta motorová           28,60 Kč (2020: 31,80,-) 

e. Ve výjimečných odůvodněných případech a po předchozí dohodě s předsedou klubu uhradí klub 

náhradu za použití silničního motorového vozidla na základě daňového dokladu za čerpání PHM, 

přičemž musí být prokázána výše čerpání PHM v souvislosti se zajištěním cesty dle č. II. této 

směrnice. 

IV. Výdaje za ubytování 

Viz čl. VI. této směrnice. 

V. Nutné vedlejší  výdaje 

Členovi přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů (parkovné apod.), které mu vzniknou v přímé 

souvislosti s cestou dle čl. II. této směrnice, a to ve výši, kterou klubu prokáže. 

VI. Zvláštní ujednání pro trenéry: 

Na závodech se bude proplácet z rozpočtu klubu: startovné dětí, skipas trenérům + doprava trenérům + 

ubytování trenérům + ubytování závodícím dětem dle níže uvedeného 
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i. doprava trenérům dle jejich potřebného počtu na jednotlivých závodech, přičemž náročnost na 

trenéry je cca takováto:  

1 trenér/3 děti/nad 100 km (dle domluvy s předsedkyní lze změnit s ohledem na aktuální podmínky) 

1 trenér/4 děti/do 100 km  

ii. Vícedenní závody  – pro trenéry platí: 1x cesta zpáteční + 500 Kč/noc 

- pro závodící děti platí 300 Kč/noc (proplaceno bude tomu, kdo 

prokáže vynaložení nákladů) 

 

 

                                                                        …………………… 

Jana Kortusová, předseda 


