Číslo předpisu 3/2019

Účinnost od 3. června 2019

Směrnice Horolezecký klub Choceň, z.s.
ze dne 3. června 2019

o cestovních náhradách
VV Horolezecký klub Choceň, z.s. se usnesl na této směrnici:
Část I.
Úprava výše cestovních náhrad
Čl. 1
Rozsah platnosti
Směrnice upravuje poskytování náhrad
výdajů při cestách členů Horolezeckého
klubu Choceň, z.s. (dále jen HK Choceň).
Čl. 2
Rozsah náhrad
Členům vyslaným na pracovní cestu náleží
a) náhrada prokázaných jízdních výdajů,
b) náhrada prokázaných výdajů na
ubytování,
c) stravné.
Čl. 3
Výše náhrad a jejich úhrada
1) Náhrada prokázaných jízdních výdajů
a) členům se uhradí prokázané výdaje ve
výši cen hromadné dopravy (vlak, autobus).
b) členům se uhradí při použití vlastního
motorového vozidla jízdní výdaje
proplacením pouze základní sazby ve výši
2,-Kč za 1 km při obsazení auta jedním
závodníkem. 3,-Kč za 1km při obsazení auta
2 závodníky, 4,-Kč za 1km při obsazení auta
3 a více závodníky.
c) členům zaslaným VV na jednání se uhradí
při použití vlastního motorového vozidla

jízdní výdaje proplacením pouze základní
sazby ve výši 4,-Kč za 1 km
2) Náhrada výdajů za ubytování se poskytne
členům v prokázané výši.
3) Stravné se poskytne členům ve výši
200,- Kč/den.
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.
c) Cesta musí být schválena předem VV HK
Choceň.
d) VV HK Choceň může při stanovení částky
za jeden km udělat výjimku v rozmezí
daných článkem 3.
e) Před uskutečněním cesty musí žadatel
předat VV HK Choceň žádost o cestovní
náhradu obsahující předpokládané náklady.
f) V případě, že skutečné náklady převýší
předpokládané náklady o více než 20% má
VV HK Choceň právo vyplatit cestovní
náhrady ve výši 1.2 násobku
předpokládaných nákladů.

Čl. 5
1) Tato směrnice byla projednána a
schválena VV dne 3. června 2019
2) Směrnice 2/2019 pozbývá své platnosti k
datu 3. června 2019 a je nahrazenou touto
směrnicí.
3) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 3.
čerevna 2019

RNDr. Jakub Valčík, Ph.D.
předseda Horolezeckého klubu Choceň, z.s.

