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Směrnice Tělovýchovné jednoty Zlaté Hory, z.s. 

o poskytování cestovních náhrad 

Část I. 

Všeobecná 

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad (dále jen směrnice) byla vytvořena a schválena 

výkonným výborem Tělovýchovné jednoty Zlaté Hory, z. s. a její platnost byla stanovena na dobu 

neurčitou. Obsah směrnice je možné upravit a doplnit písemným dodatkem. 

Tato směrnice ke dni platnosti v plném rozsahu nahrazuje všechny dosud vydané směrnice pro 

poskytování cestovních náhrad. 

Část II. 

Stanovení podmínek pro využití cestovních náhrad 

Výčet osob, kterým mohou poskytovány 

Pokud nebude pozdějšími dodatky a doplňky stanoveno jinak je směrnice platná pro: 

a) sportovce, trenéry 

b) členy Tělovýchovné jednoty Zlaté Hory, z.s. za účelem nepravidelné dopravy hráčů a 

doprovodu jednotlivých družstev vlastními motorovými vozidly nebo hromadnými 

dopravními prostředky ke sportovním akcím a různým soutěžím 

c) nečleny zajišťující dopravu ke sportovním akcím a různým soutěžím 

 

Vymezení rozsahu cestovních náhrad 

Cestovní náhrady budou uhrazeny v souladu s touto směrnicí pouze při uskutečnění cesty: 

a) z místa sídla tělovýchovné jednoty do místa konání sportovních akcí a zpět 

b) z místa sídla tělovýchovné jednoty do místa jednání ve prospěch tělovýchovné jednoty a zpět 

c) z místa trvalého pobytu či přechodného bydliště do místa jednání ve prospěch tělovýchovné 

jednoty a zpět (např. schůze) 

 

Schválené dopravní prostředky 

Výkonný výbor schvaluje tyto dopravní prostředky pro uskutečnění cesty (cest): 

a) hromadný dopravní prostředek-vlak, autobus, MHD 

b) vlastní motorové vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích, řádně zákonně 

pojištěné 

 



Podmínky pro použití hromadných dopravních prostředků 

Osoba, která využije k zajištění cesty hromadný dopravní prostředek má nárok na následné 

proplacení nákladů za obyčejné jízdné bez příplatků (vyšší vozová třída apod.) a to v souladu s odst. 

„Vymezení rozsahu cestovních náhrad“ a vždy nejkratším směrem. 

 

Podmínky pro použití motorových vozidel 

Cestovné se vypočítá za uskutečněnou cestu (cesty) vždy nejkratším směrem. V případě cesty je 

rozhodující počet skutečně ujetých km, který se nesmí lišit o více než 10 % od vzdálenosti vypočítané 

pro tuto cestu (internetový vyhledávač apod.) či předchozích zkušeností. Vedoucí příslušného oddílu 

zodpovídá za likvidaci cestovního příkazu a efektivní využití obsazenosti dopravního prostředku. 

Část III. 

Evidence a vyúčtování cestovného 

Vyúčtování cestovného provádět na předepsaných tiskopisech, které jsou přílohou této směrnice a to 

vždy do posledního dne následujícího kalendářního měsíce, za který si osoba nárokuje proplacení 

náhrad. 

Stanovení výše náhrad 

Náhrada prokázaných jízdních výdajů ve výši cen hromadné dopravy-železnice, autobus, místní 

hromadná doprava. 

V případě použití vlastního vozidla se členům uhradí jízdní výdaje proplacením: 

a) základní sazby – 5 Kč za 1 km 

b) vyšší sazby – 8 Kč za 1 km  (více než 5 sedadel – min. 6 osob) 

 

Jiné náhrady 

V případě, že pro uskutečnění cesty delší než 24 hodin bude nutné využít nocleh, náklady za tyto 

služby budou podléhat schválení výkonného výboru. Následně budou předkladateli proplaceny i 

náklady za ubytování a to na základě předloženého dokladu vystavené poskytovatelem ubytování. 

Doklad musí být vystaven na adresu tělovýchovné jednoty a jeho originál je součástí vyúčtování 

cesty. Maximální výše k proplacení se stanovuje na 250 Kč za nocleh na osobu a den. Náhrady musí 

být vyúčtovány do posledního dne následujícího kalendářního měsíce, za který si osoba nároky 

proplacení náhrad. 

Část IV. 

Nabytí účinnosti 

Tato směrnice byla schválena výkonným výborem dne 5. 4. 2022 a nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2022. 

Mgr. Libor Šťastný 

předseda 

 


