S m ě r n i c e č. 1
ze dne 24.11.2012
o poskytování příspěvku na cestovní výdaje v Klubu chovatelů grifonků
a brabantíků (KCHGB, o.s.)
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů
souvisejících s kynologickou činností občanského sdružení Klubu chovatelů
grifonků a brabantíků (dále jen KCHGB), s výkonem dobrovolných funkcí
v rámci KCHGB, případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných
KCHGB (dále jen cestovní výdaje).
2. Podle směrnice se poskytuje příspěvek na cestovní výdaje osobám, které nejsou
zaměstnanci KCHGB. Směrnice se tak vztahuje na funkcionáře KCHGB a členy
KCHGB (dále jen členové).
3. Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR
čj. 15/99 366/2006-153 ze dne 5. 1. 2007.
Čl. 2
Rozsah úhrad výdajů souvisejících s činností KCHGB
Členům náleží příspěvek na :
-

úhradu prokázaných jízdních výdajů na území České republiky

Čl. 3
Výše příspěvků a jejich úhrada
1. Úhrada prokázaných jízdních výdajů
-

1

členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice,
autobus), případně místní hromadné dopravy;
při použití vlastního vozidla se uhradí členům jízdní výdaje proplacením
základní sazby dle aktuálního znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních
věcí ve výši 3,70,- Kč za 1 km;1

Uvedená výše úhrady je platná pro rok 2012, částky jsou každoročně stanovovány vyhláškou MPSV
ČR vydanou podle §189, odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Čl. 4
Vyúčtování úhrady
1. Nárok na úhradu jízdních výdajů je nutné uplatnit předložením vyplněného
formuláře Vyúčtování příspěvku na cestovní výdaje (viz Příloha č. 1 této směrnice)
na nejbližším jednání výboru. Současně s vyplněným formulářem předloží člen
kopii Prezenční listiny, z níž vyplývá jeho účast na jednání (výboru nebo komisi),
případně prokáže jinou účast na akci pořádané KCHGB.
2. Kontrolou dokumentace je pověřena pokladní KCHGB.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. února 2013.

předseda KCHGB
Petr Dufek

