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Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů
souvisejících se sportovní činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci OFS
Klatovy, případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných svazem (dále
jen cestovní náhrady).
2. Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, které nejsou zaměstnanci
svazu. Směrnice se tak vztahuje na funkcionáře a členy svazu.
3. Směrnice je vypracována v souladu s rozhodnutím VV FAČR ze dne 13. prosince
2011, který schválil zvýšení částky na příspěvek na pokrytí jízdních výdajů pro
dobrovolné funkcionáře FAČR na 5,- Kč za kilometr s účinností od 1.1. 2012.

Čl. 2
Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností TJ/SK/svazu
Členům náleží příspěvek na:
a)
b)
c)
d)

náhradu prokázaných jízdních výdajů;
náhradu prokázaných výdajů na ubytování;
náhradu stravného při cestách;
náhradu výdajů při zahraničních cestách;

Čl. 3
Výše náhrad a jejich úhrada
1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů
-

po předložení (CP – Příspěvek na pokrytí jízdních výdajů) při použití vlastního
motorového vozidla ve výši 5,- Kč za 1 km

2. Náhrada výdajů za ubytování
-

se poskytne náhrada v prokázané výši.

3. Stravné
-

členům se na území České republiky poskytne stravné v následující výši:
•
•
•

82,- Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
124,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;
195,- Kč trvá-li pracovní cesta déle 18 hodin;

Čl. 4
Výše kapesného při zahraničních pracovních cestách
Účastníkům zahraničních cest lze poskytnout ve výjimečných případech
kapesné, a to na základě rozhodnutí VV (např. výkonného výboru). Kapesné lze
poskytnout až do výše 40 % zahraničního stravného.

Čl. 5

Příspěvek za telekomunikační poplatky
1. Za užívání soukromých mobilních telefonů pro potřeby svazu, stanovuje tato
směrnice jednorázovou úhradu vynaložených finančních nákladů příspěvkem ve
výši 1.200,- Kč ročně.
2. Příspěvek bude uskutečněn ve dvou splátkách (jaro/podzim) ve výši 600,- Kč.
Příspěvek náleží předsedovi OFS a dále předsedům jednotlivých komisí OFS
(disciplinární komise, komise rozhodčích, obsazovací úseku KR, sportovně
technická komise a trenérsko-metodická komise).

Čl. 6

Závěrečná ustanovení
1. Náhrady poskytované podle čl. 2- 5 této směrnice jsou v souladu s usnesením VV
o schůzové činnosti a složení komisí OFS v příslušném volebním období.
2. Tato směrnice „O poskytování finančních náhrad OFS Klatovy“ byla schválena na
řádném zasedání VV OFS Klatovy dne 8.1. 2019. Tato směrnice nahrazuje
původní směrnici „O poskytování cestovních náhrad OFS Klatovy“ z 5.3.2013.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 8.1. 2019.

