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podávat návrhy na aktualizaci.
ULOŽENÍ
- tato Směrnice musí být uložena tak, aby byla přístupná všem členům klubu, nesmí
být celá ani žádná její část bez povolení předsedy dále rozmnožována ani zapůjčována
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ÚČEL

1

Tato směrnice stanovuje základní pravidla pro poskytování příspěvků na cestovní
výdaje v FK Uhlířské Janovice z. s., které vzniknou v souvislosti se sportovní činností,
s výkonem dobrovolných funkcí v rámci FK UJ, případně souvisejících s jinou účastí
na akcích pořádaných FK UJ (dále jen příspěvek na cestovní výdaje).

PŮSOBNOST

2

Působnost jednotlivých členů je dána organizačním a podpisovým řádem FK UJ.

POUŽÍVANÉ ZKRATKY

3

Fotbalový klub Uhlířské Janovice

FK UJ

4

ODPOVĚDNOST

Tato směrnice je závazná pro všechny členy klubu. Předseda a trenéři (vedoucí
družstev) odpovídají za implementaci této směrnice mezi jednotlivé členy klubu. Přímá
odpovědnost a pravomoc jednotlivých členů je dána jejich funkcí.

5
-

6

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
Organizační řád
Nařízení GDPR
§ 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

PŘÍSPĚVKY NA CESTOVNÍ VÝDAJE

Podle této směrnice se poskytuje příspěvek na cestovní výdaje osobám, které jsou
činovníky FK UJ, trenéry FK UJ, registrovanými sportovci FK UJ a členy FK UJ (dále jen
členové). Cestovní příkaz je doklad k vyúčtování služební cesty (v tomto případě
k vyúčtování cesty na utkání, či jakékoli cesty spojené s aktivitami klubu). Na proplacení
cestovního příkazu má nárok jakýkoli člen s tím, že si tento příkaz samostatně vyhotoví
(ke stažení v dokumentech na www.fkuhlirskejanovice.cz) a poté předá ke schválení
a proplacení ekonomovi klubu.
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ROZSAH PŘÍSPĚVKU NA CESTOVNÍ VÝDAJE FK UJ

7

Členům náleží příspěvek na náhradu prokázaných jízdních výdajů.
Vyžaduje-li to situace a schválí-li tento příspěvek předseda FK UJ, náleží příspěvek
členovi i na náhradu prokázaných výdajů na ubytování, náhradu stravného, náhradu
výdajů při zahraničních cestách a kapesné při zahraničních cestách.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU A JEHO ÚHRADA

8

1. Příspěvek na náhradu prokázaných jízdních výdajů
-

při použití hromadné dopravy se členům uhradí prokázané výdaje ve výši
cen hromadné dopravy (železnice, autobus, metro);
při použití vlastního vozidla se uhradí jízdní výdaje proplacením sazby
ve stanovené pevné sazbě, která je Kč 5,- za 1 kilometr.

-

2. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování
-

členům se poskytne náhrada v prokázané výši za ubytování v běžném
ubytovacím zařízení.

3. Stravné
-

členům se na území České republiky poskytne stravné za každý kalendářní den
v následující výši :
•
•
•

9

Kč 99,- trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
Kč 151,- trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin;
Kč 237 trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin.

VÝŠE STRAVNÉHO PŘI ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH

Stravné bude poskytováno maximálně ve výši, která bude stanovena vyhláškou
Ministerstva financí ČR vydanou podle zmocňovacích ustanovení zákoníku práce
v platném znění pro zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v §109 odst. 3 zákoníku
práce.



částky jsou každoročně stanovovány vyhláškou MPSV ČR vydanou podle §189, odst.1 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
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VÝŠE KAPESNÉHO PŘI ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH

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 stanoveného obecně platnými právními předpisy
pro zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v §109 odst. 3 zákoníku práce.

11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Příspěvky na náhrady cestovních výdajů poskytované podle čl. 7-10 této směrnice
jsou příspěvkem na úhradu nákladů, které členové vynaložili ze svého v souvislosti
s dobrovolnou činností pro FK UJ. Nejedná se tak o plnění, kterým by došlo u členů
ke zvýšení jejich majetku.
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