
 
 

Schváleno usnesením VV ČKA č. 121/20 ze dne 21. 10. 2020. 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION 

TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION 

Sm ě r n i c e  
č. 2/2020 

o poskytování příspěvku na cestovní výdaje 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Tato směrnice vymezuje zásady pro poskytování cestovních náhrad v rámci České kuželkářské 
asociace. 

(1) Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících se 
sportovní činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci České kuželkářské asociace (dále jen 
„ČKA“) a jejích orgánů, případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných ČKA a jejími 
nižšími orgány (dále jen „cestovní náhrady“). 

(2) Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady činovníkům ČKA, registrovaným sportovcům ČKA 
a členům ČKA. 

(3) Směrnice se nevztahuje na osoby, které jsou zaměstnanci ČKA, ani na osoby, které pro ČKA 
vykonávají činnost jako OSVČ. 

(1) Členům náleží příspěvek na: 
a) náhradu prokázaných jízdních výdajů, 
b) náhradu prokázaných výdajů na ubytování, 
c) náhradu stravného při cestách v ČR, 
d) náhradu výdajů při zahraničních cestách, 
e) kapesné při zahraničních cestách (po schválení VV ČKA). 

(1) Příspěvek na náhradu prokázaných jízdních výdajů: 
a) členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus), a to 

i v případě použití vlastního motorového vozidla; 
b) při použití vlastního vozidla je možné uhradit jízdné schválené VV ČKA (částka – viz Sazebník 

ČKA) taková úhrada musí být předem schválena vysílající složkou; 
c) náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v prokázané výši. 

(2) Náhrada prokázaných výdajů za ubytování: 
členům se poskytne náhrada v prokázané výši za ubytování v běžném ubytovacím zařízení. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

(3) Stravné: 
členům se na území České republiky poskytne stravné ve výši dle Sazebníku ČKA podle délky 
pracovní cesty: 
 5 až 12 hodin** 
 12 až 18 hodin* 
 více než 18 hodin* 

(4) Příspěvek na náhradu výdajů při zahraničních cestách: 
a) jízdní výdaje dle čl. 3, odst. 1 b) zvýšené o náhradu za spotřebované pohonné hmoty 

v doložené ceně za kilometry ujeté mimo území ČR; 
b) stravné bude poskytováno maximálně ve výši, která bude stanovena vyhláškou Ministerstva 

financí ČR vydanou podle zmocňovacích ustanovení zákoníku práce v platném znění pro 
zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v § 109, odst. 3 Zákoníku práce; 

c) kapesné může být poskytnuto na základě rozhodnutí VV ČKA. Lze poskytnout až do výše 
40 % zahraničního stravného stanoveného obecně platnými právními předpisy pro 
zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v § 109, odst. 3 Zákoníku práce. 

(1) Příspěvek na náhradu prokázaných jízdních výdajů: 
a) při řízení utkání v místě bydliště nevzniká rozhodčímu nárok na proplacení cestovních výdajů; 
b) při řízení utkání do vzdálenosti 15 km od místa bydliště nevzniká rozhodčímu nárok na 

proplacení cestovních výdajů; 
c) při řízení utkání ve vzdálenosti větší než 15 km je možné uhradit jízdné vlastním dopravním 

prostředkem ve výši schválené VV ČKA (částka – viz Sazebník ČKA), nebo jízdné při použití 
hromadné dopravy v prokázané výši. Způsob výpočtu příspěvku vždy stanoví příslušný 
rozpis soutěže. 

(1) Příspěvky na náhrady cestovních výdajů poskytované podle čl. 2–4 této směrnice jsou 
příspěvkem na úhradu nákladů, které členové vynaložili v souvislosti s dobrovolnou činností pro 
ČKA. Nejedná se tak o plnění, kterým by u členů došlo ke zvýšení jejich majetku. 

(2) Tímto se ruší směrnice z 1. ledna 2016. 

(3) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. září 2020. 

                                                   
* Částky jsou každoročně stanovovány vyhláškou MPSV ČR vydanou podle § 189, odst. 1 zákona 

č.262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění. 
 


