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Směrnice cestovních náhrad RC Dragon Brno 

 

 

Poskytování finanční náhrady (příspěvku na dopravu) poskytuje Rugby Club Dragon 

Brno, z.s., pouze svým členům, a to na základě usnesení Výkonného výboru RCDB, 

mimo jakékoliv pracovně právní vztahy.  

Příspěvek na dopravu je poskytnut na základě vykonané cesty v souvislosti zejména s 

výjezdem k mistrovským utkáním konaných pod hlavičkou ČSRU a to při použití 

soukromého vozidla.  

Jiné typy cest a použití soukromého vozidla s následným nárokováním na náhradu 

cestovních výloh budou uhrazeny ze strany RCDB jen za předpokladu předešlého 

souhlasu výboru RCDB nebo předsedy, či sekretáře RCDB. Náhrady za jakékoliv 

zahraniční cesty musí být předem schváleny výborem RCDB.  

Výše náhrad je stanovena na 4,70 Kč / km, bez uplatnění ceny za 1 litr pohonné 

hmoty a spotřeby.  

Uplatnění cestovních náhrad je nutné uskutečnit nejpozději do 30-ti dnů od 

uskutečnění konkrétní cesty. Vykázání cesty je vždy provedeno za použití 

elektronického formuláře „Cestovní příkaz“, který je k dispozici na základě vyžádání. 

Řádně vyplněný formulář je možné zaslat elektronickou cestou na e-mailovou adresu 

RCDB ucetni@dragonbrno.cz.  

Elektronický soubor bude mít název prijmeníddmmyy.xls. Kde příjmení je příjmení 

řidiče a ddmmyy je den měsíc rok kdy se cesta uskutečnila. Přiklad novak120422.xls 

Úhrada za uznané cestovní náklady, bude zaplacena bankovním převodem na účet 

uvedený ve vyúčtování. Vyjímečně může být poskytnuta hotovostní platbou z 

pokladny oddílu po předchozím souhlasu výboru. 

Při použití veřejné dopravy (vlak, autobus, MHD) je nutné předložit řádně 

označené jízdenky, které slouží zároveň jako doklad o jejich úhradě.  

V případě hromadného nákupu jízdenek, řádný doklad o jejich počtu a ceně.  
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Náhrada jízdních výdajů při cestách členům klubu 

- členům lze uhradit prokázané výdaje ve výši cen jízdného v hromadné dopravě 

(železnice, autobus,letadlo), a to i v případě použití vlastního motorového vozidla,  

- v mimořádném případě je možné, při použití vlastního motorového vozidla, uhradit 

členům jízdní výdaje podle vzdálenosti a sazeb za 1 kilometr,  

- členům lze uhradit jen prokázané výdaje cen jízdného městské a místní hromadné 

dopravy. 

Nedílnou součástí směrnice je uvedení vzdáleností, pro nejčastější destinace a to 

vždy v jednom směru.  

 

Brno – Praha 200km  

Brno – Ostrava 180 km  

Brno – Havířov 190 km  

Brno – Olomouc   80 km  

Brno – Vyškov   35 km  

Brno – Přelouč 175 km  

Brno – Zlín 100 km  

Brno – České Budějovice 220 km  
 

 

Tato směrnice nabývá platnosti : 1.1. 2022.  

          

 

 

        za RCDB  

Hlaváč Jan ,  

předseda RCDB  

 

 

Honza
razitko Dragon


