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Interní směrnice  01/2016   
5. března 2016                                       

Účel: poskytování příspěvku na úhradu jízdních výdajů u odd. stolního tenisu  
 
Čl. 1 - Úvodní ustanovení 
1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvi-sejících 

se sportovní činností : 

a) v dlouhodobých soutěžích, v nichž je oddíl stolního teni-su přihlášen, tj. do soutěží 

vypisovaných Krajským a Okresní svazem stolního tenisu.  

b) soutěžích, ke kterým je člen klubu klubem vyslán  

2. Podle této směrnice je poskytován příspěvek hráčům/činovníkům, kteří zajišťují přepravu 

hráčů na mistrovský zápas dle rozpisu soutěže vlastním vozidlem/na turnaj, na který klub 

hráče vyslal.  
 

Čl. 2  - Rozsah a výše náhrad 
1. Příspěvek na úhradu výdajů se vztahuje výlučně na úhradu jízdních výdajů ve výši 3 Kč/km 

jedním vozidlem pro tým, dle rozpisu a časového harmonogramu, kterým je aktuálně platný 

rozpis soutěže. Výpis z rozpisu mistrovských zápasů a stanovené vzdálenosti do jednotlivých 

míst jsou přílohou této směrnice.  

2. Výše paušálu může být upravena v návaznosti na cenový nárust pohonných hmot a nová výše 

bude zakotvena v šabloně výkazu jízdy (xls) 

3. Dojezdná místa budou upravována v příštích ročnících soutěží podle hrané soutěže, počtu 

účastníků, přihlášených do soutěží vypisovaných Krajským či Okresním svazem, místem a 

danou vzdáleností, na kterou je možno uplatňovat nárok náhrady příspěvku.    
 

Čl. 3 - Způsob a podmínky poskytnutí náhrady 
1. Příspěvek na úhradu výdajů jízdného se poskytuje po odehrání posledního zápasu v měsíci, 

tedy v měsíčním období, výjimečně do 20. prosince běžného roku.  

2. Příspěvek se poskytuje výhradně bezhotovostním převodem po předložení předep-saného 

dokladu/vyúčtování.  (formulář je k dispozici na pinecjh.cz) 

3. Náhrada bude poskytnuta ne dříve, než budou uhrazeny členské příspěvky všech čle-nů, kteří 

jsou zapsáni na soupisce daného týmu.  

4. Nárok na úhradu příspěvku na úhradu jízdné, který není uplatněn v termínech v čl. 3.odst.1 

zaniká.     

5. Příspěvek na úhradu jízdného bude krácen o případné pokuty Okresního či Krajského svazu  
 

Čl. 4  Závěrečná ustanovení  
1. Náhrady poskytované podle této směrnice se považují za plnění osvobozená od daně z příjmu 

v souladu s přísl. ustanovením zákona o daních z příjmu v platném znění.  

2. Tato směrnice v úplném znění po zapracování odst.1 čl. 3 nabývá účinnosti dne 1. dubna 2015, 

a nahrazuje Interní směrnici 1/2015 z 23.11. s účinností od 1.11.2015. Její přílohou vždy tvoří 

přehled dojezdných míst a stanovené vzdálenosti pro konkrétní soutěžní období.  
 

DODATEK 

1) 30.12.2019 – s účinností od 1.1.2020 upravena výše příspěvku jízdného (čl. 2).   

2) 28.2.2022 – s účinností od 1.3.2022 upravena výše příspěvku na jízdné, na 4 Kč/km (xls)  
 

Ladislav Mátl, prezident spolku, v.r. 

Ing. Jan Trhlík, člen výboru spolku, v.r. 


