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S m ě r n i c e 

o poskytování cestovních náhrad 

v Horolezeckém klubu Ostaš 

--------------------------------------------------------- 
 

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 

Horolezeckého klubu Ostaš (dále jen HKO), případně souvisejících s jinou účastí na 

akcích pořádaných HKO (dále jen cestovní náhrady). 

 

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

Směrnice se tak vztahuje na členy HKO (dále jen členové). 

 

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 HKO 

       

Členům náleží příspěvek: 

  

1. náhrada prokázaných jízdních výdajů; 

2. náhrada prokázaných výdajů na ubytování; 

3. náhrada stravného při cestách; 

4. náhrada stravného při zahraničních cestách; 

5. kapesné při zahraničních cestách. 

 

 

Čl. 3 

Výše náhrad a jejich úhrada 

 

1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů   

 

a) členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy včetně výdajů za 

použití místní hromadné dopravy, a to i v případě použití vlastního motorového 

vozidla. 

b) v mimořádném případě je možné při použití vlastního vozidla uhradit jízdní výdaje 

proplacením pouze základní sazby ve výši stanovenou vyhláškou MPSV ČR vydanou 

podle §189, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.  
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2. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování  

 

a) členům se poskytne náhrada v prokázané výši. 

 

3. Náhrada stravného při cestách 

 

a) členům se na území České republiky poskytne stravné ve výši částky, která je 

každoročně stanovována vyhláškou MPSV ČR vydanou podle §189, odst. 1 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

 

4. Náhrada stravného při zahraničních cestách 

 

a) stravné bude poskytováno ve výši, která bude stanovena vyhláškou Ministerstva 

financí ČR vydanou podle §189, odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

v platném znění. 

 

5. Kapesné pří zahraničních cestách 

 

a) účastníkům zahraničních cest lze poskytnout ve výjimečných případech kapesné, a to 

na základě rozhodnutí výkonného výboru. Kapesné lze poskytnout až do výše 40 % 

zahraničního stravného. 

 

 

Čl. 4 

Vyúčtování   

 

1. Pro poskytnutí náhrady je nutné vyplnit formulář „Vyúčtování cesty“ (příloha 

směrnice č. 1) a doručit Výkonnému výboru.  

2. Vyplněním formuláře nevzniká nárok na náhradu.  

3. O poskytnutí náhrady rozhoduje Výkonný výbor. Výkonný výbor musí být usnášení 

schopný a žádost schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů. O rozhodnutí 

Výkonného výboru bude žadatel informován emailem do 7 dnů od rozhodnutí.  

4. Proti rozhodnutí není možné dovolání. 

 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Náhrady poskytované podle čl. 3 směrnice se považují za plnění osvobozená od daně 

z příjmu v souladu s ustanovením § 6 odst. 7 zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmu 

v platném znění.  

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. 

 

 

 

 

V Polici nad Metují 1. 1. 2016     Tomáš Hornych, předseda 


