Směrnice
o poskytování cestovních náhrad
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 FC Mokrá-Horákov, z.s. (dále
jen „klubu“), případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných klubem (dále jen
„dopravné“).
2. Podle této směrnice se poskytuje dopravné osobám, které se podílejí na akcích souvisejících s
činností klubu. Směrnice se vztahuje na všechny členy klubu, dále se vztahuje i na osoby,
které nejsou členy klubu, ale taktéž se podílejí na akcích souvisejících s činností klubu (např.
na rodiče hráčů nastupujících za družstva v mládežnických kategoriích).
3. Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR čj. 154/72
718/1996 ze dne 26.3.1997 a čj. 15/99 366/2006-153 ze dne 5. 1. 2007.

Čl. 2
Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností klubu
Osobám uvedeným v čl. 1 odst. 2 náleží příspěvek na:
•

náhradu prokázaných jízdních výdajů

Čl. 3
Výše náhrad a jejich úhrada
1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů osobám uvedeným v čl. 1 odst. 2:
•

v případě použití vlastního motorového vozidla se uhradí prokázané jízdní výdaje
proplacením sazby ve výši 5 Kč za 1 km;

•

v případě použití místní hromadné dopravy se uhradí jízdní výdaje v prokázané výši

2. Úhradu dopravného lze provést pouze v případě, že jsou doloženy na formuláři „Dopravné“
(příloha č. 1)

1

Čl. 4
Zvláštní ustanovení
1. Podle této směrnice lze poskytnout dopravné i jiným osobám, než které jsou uvedeny v čl. 1
odst. 2, toto rozhodnutí však musí být schváleno výkonným výborem.
2. Podle této směrnice lze poskytnout dopravné i v jiném rozsahu a výši, než je uvedeno v čl. 2 a
čl. 3, toto rozhodnutí však musí být schváleno výkonným výborem.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Dopravné poskytované podle čl. 2-4 této směrnice je příspěvkem na úhradu nákladů, které
osoby vynaložily ze svého v souvislosti s dobrovolnou činností pro klub. Nejedná se tak o
plnění, kterým by došlo u těchto osob ke zvýšení jejich majetku.
2. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem klubu dne 1.10.2020 s účinností od
2.10.2020 a nahrazuje směrnici schválenou dne 26.1.2016.
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Příloha č. 1
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