Směrnice pro vyplácení cestovních náhrad ve Florbalové škole Jihlava
1. Náhrada je vyplácena řidičům domluveným na utkání/turnaj trenérem nebo vedoucím týmu příp. sekretářem.
Pokud na utkání řídí jiný řidič než delegovaný zástupcem FBŠ, náhrada mu nenáleží. To platí i v případě, že se
řidič nebo jiná osoba utkání/turnaje účastní i v jiné funkci (rozhodčí, delegát, hráč jiného oddílu).
2. Náhrada je vyplácena buď na základě předložené jízdenky nebo na základě řádně vyplněného cestovního
příkazu prostřednictvím klubové aplikace (auto.fbsjihlava.cz) a odevzdaného formuláře s podpisem na sekretariát
klubu (písemně či elektronicky). Řidič má možnost si vzdálenost dopředu podle místa utkání/turnaje ověřit. Počet
km se ověřuje podle internetového vyhledávače www.mapy.cz, při zadání vyhledání nejrychlejší trasy.
3. V případě, že řidič ujede vyšší než obvyklou vzdálenost (např. z důvodu objížďky) uvede tuto skutečnost
v cestovním příkazu (pole vlastní vzdálenost a poznámka dle manuálu). Sekretariát klubu rozhodne na základě
zjištěných skutečností, zda rozdíl uhradí. V prokazatelných případech si vyhrazuje právo upravit počet km.
4. Sekretariát klubu vyplácí řidičům tyto možné cesty:
- z místa bydliště do místa konání utkání a zpět;
- z místa bydliště do místa konání týmového srazu a do místa utkání a zpět;
- z místa bydliště do místa konání a z místa konání utkání do místa ubytování;
- z místa konání předchozího utkání do místa konání utkání a do místa bydliště;
- z místa konání předchozího utkání do místa konání utkání a do místa ubytování;
- z místa ubytování do místa konání utkání a do místa bydliště.
5. Použití motorového vozidla není považováno za hospodárné a řidič nemá nárok na náhradu v následujících
případech:
- použití vozidla v rámci jedné obce resp. města.
- neveze-li řidič minimálně tři hráče nebo jiné členy FBŠ (nižší počet se souhlasem sekretáře)
- pokud z místa utkání/turnaje pokračuje k soukromému cíli, nebo se z něho vrací (bude proplacen pouze
odpovídající počet km)
- pokud řidič cestuje k utkání sám, přestože mohl využít společnou dopravu
6. Nárok na náhradu ve formě stravného má řidič pouze v případě, že řídí na utkání v místě, ve vzdálenosti větší
než 200 km resp. 400 km. Stravné je vypláceno za den.
7. Nárok na proplacení dálniční známky vzniká se souhlasem sekretariátu klubu před cestou. Sekretariát zváží,
zdali je hospodárné zakoupit krátkodobou známku nebo roční, v případě kdy je pravděpodobné, že stejné vozidlo
bude využito u odpovídajícího počtu cest přes placené úseky.
8. Nárok na ubytování má řidič především v případě nominace na utkání/turnaj delší než jeden den. V takovém
případě řidič, který má zájem o zajištění ubytování od klubu, s předstihem informuje sekretariát klubu. Informaci
dostává sekretář minimálně týden před konáním utkání/turnaje. V případě domluvy na poslední chvíli tak rychle,
jak je to možné.
9. Vyplácení náhrad cestovného, noclehu a stravného je možné vyplácet pouze prostřednictvím aplikace Cestovní
příkazy. Doklady související s vyúčtováním jsou nedílnou přílohou formuláře cestovního příkazu.
10. Sazbu náhrady za 1 km určuje Výkonný výbor vždy na danou sezónu. Sazba je platná do rozhodnutí o její
změně. Jiné náhrady za využití vozidla není možné poskytnout.
11. Případy a mimořádné situace neuvedené v této směrnici se řeší individuálně na základě žádosti řidiče a
podléhají schválení Prezidenta klubu.
12. Mezi spolucestující je možné zahrnout i jiné osoby. Taková osoba (není-li to rodinný příslušník řidiče) má
možnost využít společné dopravy s týmem na náklady klubu, pouze pokud v autě, které splňuje podmínky této
směrnice pro náhradu cestovného je zbývající volné místo. V ostatních případech má přednost vždy hráč.
Platnost směrnice je zpětně od 1. července 2014. Směrnice je platná do vydání nové.
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