Směrnice k proplácení cestovních náhrad

1.Úvodní ustanovení
Směrnice upravuje podmínky pro proplácení cestovních náhrad Západočeského sportovního
centra mládeže (OB,LOB), z.s. – dále jen SCM ZCO.
2. Proplácení cestovních náhrad
SCM ZCO proplácí cestovní náhrady
- členům trenérské rady SCM ZCO,
- řadovým členům SCM ZCO,
- dalším externím osobám,
vyslaným na služební cestu v souvislosti s činností konanou ve prospěch organizace SCM
ZCO.
3. Povolování služebních cest a schvalování vyúčtování
Služební cestu povoluje a její vyúčtování schvaluje:
- vedoucí SCM ZCO
- pro jednotlivou akci se souhlasem trenérské rady určený člen trenérské rady SCM
ZCO
Trenérská rada SCM ZCO může svým usnesením schválit odlišná pravidla pro povolování a
schvalování vyúčtování služebních cest a zvýšit úhradu za km. Toto usnesení bude písemně
přiloženo jako dodatek k vyúčtování příslušného cestovního příkazu případně jako dodatek
k této směrnici.
4. Náležitosti vyúčtování cestovních náhrad
Vyúčtování cestovních náhrad se provádí na cestovním příkazu. Při použití motorového
vozidla je jeho přílohou kompletní kopie technického průkazu vozidla,
v případě
opakovaných služebních cest stačí kopii technického průkazu přiložit jednou ročně.
5. Výše cestovních náhrad
5.1 Cestovní náhrady při použití prostředku hromadné dopravy
Výdaje za použití hromadné dopravy, včetně městské hromadné dopravy, se proplácejí
v prokázané výši, při cestě vlakem pouze vozem II. třídy, a to i za místenky a příplatky při
použití vlaků vyšší kategorie (např. InterCity, EuroCity).

-25.2 Cestovní náhrady při použití motorového vozidla
Při použití motorového vozidla se cestovní náhrady stanovují následujícím způsobem:
a) náhrada za spotřebované PHM se neproplácí
b) náhrada za použití vozidla :
- náhrada za použití vozidla je stanovena 1,50 Kč za kilometr za každého
přepravovaného podporovaného člena, mimo řidiče
S osobou vyslanou na služební cestu je možné sjednat poskytnutí cestovních náhrad za použití
motorového vozidla ve výši ceny jízdného hromadného dopravního prostředku.
5.3 Ostatní cestovní náhrady
Nutné vedlejší náklady související se služební cestou (parkovné, rezervační poplatky apod.) a
náhrady za ubytování se proplácejí podle pravidel schválených trenérskou radou SCM ZCO
pro danou cestu.
5.4 Stravné
Osobě vyslané na služební cestu se stravné neproplácí.
5.5 Neproplácené cestovní náhrady
Při služebních cestách dle této směrnice se neproplácí kapesné a cestovní náhrady za cesty
prostředky hromadné dopravy I. třídy.
Při služebních cestách v České republice nelze proplatit cestovní náhrady za cesty lůžkovým
nebo lehátkovým vozem, cesty letadlem nebo vozem taxislužby.
6. Závěrečné ustanovení
Směrnice byla schválená na schůzce SCM ZCO v Nejdku dne 30.8.2014, změněna na valné
hromadě SCM ZCO v Plzni dne 5.10.2017, změněna na jednání trenérské rady SCM dne
2.4.2022 a v tomto znění nabyla platnosti dne 2.4.2022.
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