
                                   S m ě r n i c e   JčKSST z.s.  č.   1 / 2023 

o poskytování cestovních náhrad prostřednictvím JčKSST z.s. 
 

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 JčKSST z.s., případně souvisejících 

s jinou účastí na akcích pořádaných JčKSST z.s. či na akcích při zastupování JčKSST z.s. (dále 

jen cestovní náhrady). 

2. Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, které nejsou zaměstnanci JčKSST z.s. 

Směrnice se tak vztahuje na činovníky JčKSST z.s., registrované sportovce JčKSST z.s. a členy 

JčKSST z.s. (dále jen členové). 

3. Směrnice je vypracována v souladu s vyhláškou č. 467/2022 Ministerstva práce a sociálních věcí  

a následně podle § 163 resp. 176  zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 
 

Čl. 2   

Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností  JčKSST z.s. 
       

Členům náleží příspěvek na: 
  

a) náhradu prokázaných jízdních výdajů; 

b) náhradu prokázaných výdajů na ubytování; 

c) náhradu stravného při cestách. 
 

Čl. 3 

Výše náhrad a jejich úhrada 
 

1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů   
 

- členům se uhradí prokázané výdaje ve výši ceny hromadné dopravy (železnice, autobus) 

- náhrada  jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v prokázané výši; 

- v případě použití motorového vozidla musí být doloženo potvrzení o úhradě zákonného 

pojištění  vozidla (bez tohoto potvrzení nelze cestovní náhrady proplácet). Při vyúčtování 

náhrad se následně použijí  tyto uvedené sazby: 

a)  5,20  Kč za 1 km při obsazení vozidla řidič  + 1 osoba 

b)  7,- více jak 2 osobami(řidič + 2 osoby)  

Řidič vozidla je považován vždy jako jedna osoba. 
                  

2. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování  
 

- členům se poskytne náhrada v prokázané výši. 
 

3. Stravné  
 

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

  120,- Kč trvá-li pracovní cesta   5 až 12 hodin; 

  181,- Kč trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin; 

 284,- Kč trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin; 
 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
 

Náhrady poskytované podle čl. 2 a 3 této směrnice se považují za plnění neziskové organizace ve 

smyslu zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění. Ostatní případné náhrady musí být 

schváleny předem VV JčKSST z.s. 
 
 

Schváleno:  VV JčKSST z.s.  dne  1.1.2023                       Platnost: ode dne schválení 

Standard
Nové razítko


