
 

 

 

 

 

Směrnice 

o poskytování cestovních náhrad 

v TJ Jiskra Havlíčkův Brod na rok 2018 

 ==========================================  
 

                                                                   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 TJ 

Jiskra Havlíčkův Brod , případně souvisejících s jinou účastí na akcích 

pořádaných TJ Jiskra Havlíčkův Brod (dále jen cestovní náhrady ) . 

 

2) Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám , které nejsou zaměstnanci 

TJ Jiskra Havlíčkův Brod . Směrnice se tak vztahuje na činovníky , registrované 

sportovce a členy TJ Jiskra  ( dále jen členové ) . 

 

3) Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem MF ČR čj.15 99366/2006 -153 

ze dne 15.12.2017 na rok 2018 . 

 

 

                                                           čl.2 

                        Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností TJ Jiskra  

 

Členům náleží příspěvek , rozhodne li tak členská schůze daného oddílu  na : 

a) náhradu prokázaných jízdních výdajů  

b) náhradu prokázaných výdajů na ubytování  

c) náhradu stravného 

d) náhradu výdajů při zahraničních cestách     

 

                                                                  čl.3 

                                               Výše náhrad a jejich úhrada 

 
1) Náhrada prokázaných jízdních výdajů  

• členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy              

( železnice ,autobus )   

• je možné při použití vlastního  vozidla uhradit jízdní výdaje  proplacením 

dohodnuté výše , která nepřesáhne sazbu cestovného dle předpisů MPSV 

ČR  daného roku ( podle ZP ) , rozhodne li tak členská schůze daného 

oddílu  ( maximum 4,00 Kč / Km  pro rok 2018) 

• náhrada jízdních výdajů za použití  MHD v prokázané výši 



 

 
                                             =  2   = 

 

2) Náhrada prokázaných výdajů za ubytování  , rozhodne li tak členská schůze 

daného oddílu  

• členům se poskytne náhrada v prokázané výši  

      

     3)   V případě účtování cestovních náhrad za soukromý automobil nebude li doklad 

            o nákupu benzínu je možné použít ceny následující : 

            benzin 95 okt.  30,50 Kč, benzin 98 okt. 32,80 Kč, nafta 29,80 Kč  

       

4)  Stravné  - členům se na území ČR poskytne v následující výši , pokud tak       

     rozhodne členská schůze daného oddílu 

•   78,- Kč trvá – li pracovní cesta 5 až 12 hodin  , 

• 119,- Kč trvá – li pracovní cesta 12 až 18 hodin , 

• mini. 186,-  - max. 223,- Kč trvá-li pracovní cesta déle jak 18 hodin  
 

                                                                       čl.4 

                               Výše stravného při zahraničních pracovních cestách   

 

                   Stravné bude poskytováno ve výši , která bude stanovena vyhláškou MF ČR 

vydanou podle § 189 odst. 4 zákona č. 262 / 2006 Sb. , zákoníku práce v platném znění ,  

rozhodne  li tak členská schůze daného oddílu . 

• 35   -  50 EUR / den dle jednotlivých zemí  (dle MPSV) 

 

 

 

                                                                      čl.5  

                                                     Závěrečné ustanovení   

 

1) Náhrady poskytované podle čl. 2 – 5 této směrnice se považují za plnění 

občanského sdružení  TJ Jiskra Havlíčkův Brod  ve smyslu §4 odst.1písm. k) 

zákona č.586 /1992 Sb . o daních příjmu v platném znění . / Popřípadě rozhodnou 

li tak členské schůze daných oddílů /  .  

 

 

 

 

 

v Havlíčkově  Brodě  dne  1.1.2018                                      

                   

                                                                                    tajemník TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

                                                                                     

                                                                                    Mazánek  Pavel  


