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Směrnice Atletiky Jihlava z.s. 
 

ze dne 1. dubna 2021 

 

o cestovních náhradách 
 

 

VV Atletiky Jihlava z.s. se usnesl na této 
směrnici: 
 

Část I. 
Úprava výše cestovních náhrad 

 
Čl. 1 

Rozsah platnosti 
 
Tato směrnice upravuje podmínky pro 
poskytování příspěvku na úhradu cestovních 
výdajů, které vzniknou v souvislosti se 
sportovní činností, s výkonem dobrovolných 
funkcí v rámci Atletiky Jihlava z.s., případně 
souvisejících s jinou účastí na akcích 
pořádaných spolkem (dále i jen příspěvek 
cestovní výdaje). 
 

Čl. 2 

Rozsah náhrad 
 
Členům vyslaným na pracovní cestu náleží 
a) náhrada prokázaných cestovních výdajů, 
b) náhrada prokázaných výdajů na ubytování. 
 

Čl. 3 

Výše náhrad a jejich úhrada 
 

Příspěvek na náhradu prokázaných jízdních 
výdajů   
 

- členům se uhradí prokázané výdaje ve 
výši cen hromadné dopravy (železnice, 
autobus), a to i v případě použití 
vlastního motorového vozidla; 
 

- v mimořádném případě je možné při 
použití vlastního vozidla uhradit jízdní 
výdaje proplacením sazby ve výši 4 Kč za 
1 km; taková úhrada musí být předem 

schválena; 
- náhrada jízdních výdajů za použití místní 

hromadné dopravy v prokázané výši. 
 
Náhrada prokázaných výdajů za ubytování  

 
- členům se poskytne náhrada 

v prokázané výši za ubytování v běžném 
ubytovacím zařízení 

 
 

Část II. 

Závěrečná ustanovení 
 

Čl. 4 
 
a) Cestovní náhrady se poskytují pouze členům, 
kteří mají v daném roce uhrazeny členské 
příspěvky. 
b) Před uskutečněním cesty musí žadatel o cestovní 
náhradu prokazatelně nabídnout v dostatečném 
předstihu volná místa v autě dalším členům (všem 
trenérům). Toto neplatí při obsazení auta čtyřmi a 
více osobami. Jinak bude hrazeno jízdné v ceně VDP 
b) Pracovní cesta musí být schválena předem VV 
Atletika Jihlava z.s. 
c) cestovní náhrady se nevyplácí, pokud některý ze 
závodníků startoval bez platné lékařské prohlídky.   
d) cestovní příkaz musí být odevzdán hospodářce 
do 10 dní po akci a zhodnocení závodů ve formě 
zprávy na webové stránky 
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Čl. 5 
1) Tato směrnice byla projednána a schválena VV 
dne 29. 3. 2021 

2) Tato směrnice nahrazuje směrnici 4/2020 ze dne 
1. září 2020 

2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. dubna 
2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr Jana Nováková Hotařová 
statutární orgán Atletika Jihlava z.s. 
 

 


