Směrnice č. 4 Orla o poskytování cestovních náhrad

Směrnice č.4
ústředí Orla o poskytování cestovních náhrad
Čl. 1 – Rozsah platnosti
Tato směrnice upravuje poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance Orla, cestovní
náhrady voleným členům na zasedání orgánů Orla a ostatní cestovní náhrady uvedené v
článku 3.
Čl. 2 – Zaměstnanci Orla
1. Zaměstnanci Orla se poskytují náhrady dle zákona číslo 262/2006 Sb. §156-172 a
§182-189 v platném znění.
2. Zaměstnance vysílá na služební cestu statutární zástupce organizační jednotky.
Statutární zástupce určí způsob dopravy s přihlédnutím k účelu a hospodárnosti cesty.
3. Ostatním členům Orla, kteří jsou vyslání na služební cestu, se proplatí cestovní
náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb. tehdy, jestliže je s členem uzavřena pracovní
smlouva (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti apod.)
Čl. 3 – Ostatní cestovní náhrady
1. Tento článek se vztahuje na tyto případy:
a. cestovné členů dále uvedených orgánů na jednání předsednictva, ústřední rady,
odborných rad a ostatních volených a jmenovaných orgánů Orla
b. cestovné funkcionářů ústředních orgánů schválené statutárním zástupcem Orla
c. cestovné garantů odborných rad na ústřední akce v jejich působnosti,
d. cestovné pořadatelů při zajišťování ústředních akcích Orla
e. cestovné na akce FICEP, (organizační zajištění, nominovaní reprezentanti a
delegáti, schválení výkonným předsednictvem)
2. Cestovní náhrady dle čl. 3 odstavec 1 se hradí po předložení jakéhokoliv dokladu
s přehledem o účelu cesty a počtu ujetých kilometrů nebo po předložení jízdného:
- při jízdě hromadným dopravním prostředkem ve výši prokázaných výdajů na cestovné
- při jízdě soukromým osobním vozidlem ve výši 5,00 Kč za 1 km. Základní náhrada za
1 km jízdy se neposkytuje.
Vypočítaná sazba se zvyšuje o 0,30 Kč za každého dalšího spolucestujícího.
Stravné při zasedání orgánů Orla se neposkytuje.
Při jednáních delších jak 5 hodin se poskytne občerstvení v hodnotě max. dle zákona
č. 262/2006 Sb. §176 v platném znění.
Čl. 4 – Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Ruší se směrnice o poskytování cestovních náhrad ze dne 12.4.2003
Tato směrnice nabývá účinnosti schválením ústřední rady Orla dne 12.5.2012.
Změna schválena ústřední radou dne 26.4.2014.
Změna schválena ústřední radou dne 23.4.2016
Změna schválena ústřední radou dne 23.4.2022
Ing.Stanislav Juránek, v.r.
starosta Orla

Schváleno 23.4.2022
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