PŘÍSPĚVEK NA NÁHRADU CESTOVNÍCH
VÝDAJŮ
SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 2/2017
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na náhradu cestovních výdajů
souvisejících se sportovní činností, s výkonem funkcí v rámci ČAAF, případně souvisejících s jinou
účastí na akcích pořádaných ČAAF (dále jen příspěvek na cestu).
Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR čj. 15/99 366/2006-153
ze dne 5. 1. 2007.

2.

VYMEZENÍ OSOB A AKCÍ

Podle směrnice se příspěvek na cestu poskytuje osobám, které nejsou zaměstnanci ČAAF. Směrnice
se tak vztahuje na činovníky ČAAF a členy ČAAF (dále jen členy).
Podmínky přiznání příspěvku na cestu je souvislost cesty s činností ve prospěch ČAAF, ve jménu
ČAAF nebo s pověřením ČAAF, případně ve prospěch členů ČAAF (dále jen akce).
Vždy je podmínkou přiznání příspěvku na cestu souhlas předsedy ČAAF, který tyto cesty musí
předem schválit. Současně je podmínkou, že příjemce příspěvku na cestu nedostává za činnost
provedenou na cestě žádnou zvláštní odměnu s touto cestou spojenou.
Akcemi, kterých se příspěvek na cestu může týkat, jsou například cesty členů na jednání orgánů
ČAAF nebo Parlamentu ČAAF; na jednání organizací, kterých je ČAAF členem; na významné
zápasy, na kterých reprezentuje ČAAF; na jednání s partnery jménem ČAAF a ve prospěch ČAAF; na
akce ve prospěch ČAAF a členů ČAAF, kde zastupují ČAAF a členy ČAAF; na zápasy nebo srazy
reprezentace ČR.

3.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU

Členům náleží příspěvek na náhradu prokázaných jízdních výdajů (včetně souvisejících nutných
výdajů), na náhradu prokázaných výdajů na ubytování a ve vyjímečných případech na náhradu
stravného na zahraničních cestách.
Členům nenáleží příspěvek na náhradu stravného na tuzemských cestách, jiných výdajů nebo
kapesné.
O rozsahu veškerých příspěvků rozhoduje předem předseda ČAAF při vyslovení souhlasu s cestou.
3.A.

PŘÍSPĚVEK NA NÁHRADU JÍZDNÍCH VÝDAJŮ

3.A.1. Vlastní motorové vozidlo
V případě užití vlastního motorového vozidla náleží členům příspěvek na cestu do výše 5.00 Kč za 1
kilometr jízdy. Tento příspěvek zahrnuje jak příspěvek na opotřebení vozidla, tak příspěvek na
pohonné hmoty.
3.A.2. Související výdaje
Členům náleží příspěvek na náhradu prokázaných souvisejících výdajů. Souvisejícími výdaji se
rozumí nutné parkovné, zahraniční poplatky za použití silnic a dálnic apod.
3.A.3. Hromadná doprava
V případě užití prostředků hromadné dopravy (MHD, vlak, autobus, letadlo, …) náleží členům
příspěvek na náhradu prokázaných jízdních výdajů.
3.B. PŘÍSPĚVEK NA NÁHRADU VÝDAJŮ NA UBYTOVÁNÍ
Je-li to vzhledem k charakteru cesty nutné, lze členům vyplatit příspěvek na náhradu výdajů na
ubytování podle prokázaných výdajů.
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3.C. PŘÍSPĚVEK NA NÁHRADU STRAVNÉHO NA ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH
Stráví-li člen v zahraničí alespoň 12 hodin, má nárok na příspěvek na náhradu stravného do výše 500
Kč, stráví-li člen v zahraničí alespoň 18 hodin, má nárok na příspěvek na náhradu stravného do výše
1000 Kč.

4.

VYPLACENÍ PŘÍSPĚVKU

Příspěvek lze vyplatit na základě předloženého formuláře „Příspěvek na náhradu cestovních výdajů“
do 14 dnů od návratu z cesty. Ve formuláři člen stanoví, zdali žádá o vyplacení příspěvku v hotovosti
v sídle ČAAF nebo žádá o bezhotovostní převedení příspěvku na bankovní účet.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Příspěvky poskytované na náhrady výdajů uvedených v bodě 3 této směrnice se považují za plnění
spolku ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění.
Tato směrnice nahrazuje Směrnici Předsednictva 4/2015 a nabývá účinnosti dne 11. března 2017.
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