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1. VYMEZENÍ OSOB A AKCÍ 

1.A. OSOBY 

Příspěvek na cestovní výdaje se poskytuje osobám, které nejsou zaměstnanci ČAAF, resp. ve spojitosti 
s cestou nedostávají odměnu na základě smluvního vztahu a cestu podnikly ve prospěch ČAAF a s 
pověřením ČAAF bez nároku na odměnu s cestou přímo nebo nepřímo spojenou. Příspěvek lze 
poskytnout těmto osobám (dále se o nich ve směrnici hovoří jako o členech): 

• členové volených orgánů ČAAF nepobírající za svou funkci odměnu 

• členové ČAAF 

• ostatní osoby naplňující smysl této směrnice, například rodiče členů apod. 

1.B. AKCE 

Trenérské licence potvrzují způsobilost k vedení tréninků amerického fotbalu a vedení týmů v zápasech. 

2. ROZSAH PŘÍSPĚVKU 

Příspěvek může pokrývat tyto prokázané náklady: 

• jízdní výdaje 

• související nutné výdaje spojené s jízdními výdaji 

• výdaje na ubytování 
Příspěvek nikdy nepokrývá tyto náklady: 

• stravné 

• kapesné 
Rozsah příspěvku je stanoven předem při vyslovení souhlasu s cestou, tzn. při formálním vyslání na 
cestu. 

2.A. JÍZDNÍ VÝDAJE 

2.A.1. VLASTNÍ MOTOROVÉ VOZIDLO 

V případě užití vlastního motorového vozidla náleží členům příspěvek na cestu do výše 4.00 Kč za 1 
kilometr jízdy. Tento příspěvek zahrnuje jak příspěvek na opotřebení vozidla, tak příspěvek na pohonné 
hmoty. 

2.A.2. HROMADNÁ DOPRAVA 

V případě užití prostředků hromadné dopravy (MHD, vlak, autobus, letadlo, …) náleží členům příspěvek 
na náhradu prokázaných jízdních výdajů. 

2.B. SOUVISEJÍCÍ NUTNÉ VÝDAJE SPOJENÉ S JÍZDNÍMI VÝDAJI 

Členům náleží příspěvek na náhradu prokázaných souvisejících výdajů. Souvisejícími výdaji se rozumí 
nutné parkovné, zahraniční poplatky za použití silnic a dálnic apod. 

2.C. VÝDAJE NA UBYTOVÁNÍ 

Je-li to vzhledem k charakteru cesty nutné, lze členům vyplatit příspěvek na náhradu výdajů na 
ubytování podle prokázaných výdajů. 
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3. VYPLACENÍ PŘÍSPĚVKU 

Příspěvek lze vyplatit na základě předloženého nebo na poštovní adresu ČAAF poslaného formuláře 
„Žádost o příspěvek na cestovní výdaje“ nejpozději do 1 měsíce od návratu z cesty. Ve formuláři žadatel 
určí bankovní účet, na který má být příspěvek. 

4. POUČENÍ PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU 

Příspěvek poskytnutý členovi je ve smyslu zákona o daních z příjmů nedaňovým příjmem příjemce, 
neboť jde prokazatelně o náhradu nákladů, které členovi v souvislosti s cestou vznikly a jeho vyplacením 
nedošlo k navýšení majetku příjemce příspěvku. 
Výše uvedené je však pouze expertním stanoviskem ČAAF, konečný postoj je vždy na správci daně. 
 


