
 

 
 
 

Směrnice Sportovního klubu policie Kometa Brno 
 

pro poskytování cestovních náhrad  
členům klubu při cestách na sportovní soutěže a soustředění 

 
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 SKP,  případně 
souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných SKP (dále jen cestovní náhrady). 

 

2. Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, které nejsou zaměstnanci SKP. 
Směrnice se tak vztahuje na činovníky SKP, registrované sportovce SKP a členy SKP (dále 
jen členové). 

 

3. Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR čj. 154/72 
718/1996 ze dne 26.3.1997 a  čj. 15/99 366/2006-153 ze dne 5. 1. 2007. 

 
4. Za včasné předkládání vyúčtování cestovních náhrad, správnost údajů, jejich kompletnost 

a ekonomický provoz dopravy členů členům klubu při cestách na sportovní soutěže a 
soustředění je zodpovědný vedoucí realizačního týmu (trenér, vedoucí, předseda oddílu). 
 

5.  Vyúčtování cestovních náhrad se provádí na formuláři „Příspěvek na úhradu cestovních 
nákladů souvisejících s účastí na sportovní akci“ který je ke stažení na stránkách SKP 
Kometa Brno. 

 
https://www.kometabrno.cz/dokumenty%20ke%20stazeni%20a.htm 

6. Včasným předložením vyúčtování se rozumí nejpozději do dvou měsíců po ukončení 
sportovní akce.  

 
Čl. 3 

Náhrada prokázaných jízdních výdajů   

 
1. Před rozhodnutím o způsobu dopravy vedoucí realizačního týmu posoudí náklady do 

cílového místa a zvolí nejekonomičtější způsob dopravy.  
 

2. Náklady do cílového místa s využitím osobního dopravního prostředku je možné 
pouze v případě více cestujících osob.  

 

https://www.kometabrno.cz/dokumenty%20ke%20stazeni%20a.htm


3. Výše cestovních náhrad při použití soukromého dopravního prostředku činí 
maximálně 4,- Kč/km. Jednotlivé oddíly si mohou tuto sazbu snížit dle aktuální 
ekonomické situace oddílu, nebo náklady neproplácet. 

 

4. Při použití minibusu SKP Kometa Brno je stanoveno 3,- Kč/km a dále PHM dle TP 
vozidla. 
 
 

Čl. 4 

Výše stravného 

 

1. Stravné při cestách na sportovní soutěže a soustředění, není nárokové, vyplácí se dle 
uvážení jednotlivých oddílů podle ekonomické situace. 

 
2. Členům se na území České republiky se poskytuje maximálně stravné v následující 

výši stanovené vyhláškou MPSV ČR vydanou podle §189, odst.1 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce v platném znění. Jednotlivé oddíly si mohou tuto sazbu snížit dle 
aktuální ekonomické situace oddílu, nebo náklady neproplácet. 
 

3. Při zahraničních cestách stravné bude poskytováno maximálně ve výši, která bude 
stanovena vyhláškou Ministerstva financí  ČR vydanou podle § 189 odst.  4 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Jednotlivé oddíly si mohou tuto sazbu 
snížit dle aktuální ekonomické situace oddílu, nebo náklady neproplácet. 
 

  

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Náhrady poskytované podle čl. 2-4 této směrnice se považují za plnění osvobozená od 
daně z příjmu v souladu s ustanovením § 6 odst. 7) zákona č.586/1992 Sb. o daních 
z příjmu v platném znění.  

 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 
 

 
        VV SKP KOMETA 
 

 


