Sdružení korespondenčního šachu v České republice

Hospodářská směrnice SKŠ pro poskytování příspěvku SKŠ pro delegáta u ICCF za
Českou republiku na účast na Kongresech ICCF
Příspěvek SKŠ pro delegáta u ICCF za Českou republiku (dále jen „delegát“) na účast na Kongresech
ICCF je poskytován na základě skutečně vynaložených a doložených výdajů na cestu, ubytování a
stravování.
2. Celková výše příspěvku je omezena:
- částkou 20 000 CZK při konání Kongresu ICCF v Evropě, nebo jejím ekvivalentem
v zahraniční měně dle odstavce 3,
- částkou 40 000 CZK při konání Kongresu ICCF mimo Evropu, nebo jejím
ekvivalentem v zahraniční měně dle odstavce 3.
- částkou 40 000 CZK v případě, že se kromě delegáta účastní Kongresu ICCF jako
oficiální člen delegace další člen (členové) ŘK
3. Příspěvek se poskytuje dle potřeby v CZK nebo příslušné cizí měně, řídí se ustanoveními zákoníku
práce (zákon 262/2006 Sb.) pro cestovní náhrady, zejména §§ 179 a 180.
4. Pro účely této Směrnice se cestovní náhrady dále specifikují takto:
a) náhradu cestovních výdajů na základě předložené letenky ekonomické třídy nebo jízdenky 2.
vlakové třídy, popř. při cestě vlastním autem náhradu za ujeté kilometry dle vyhlášky MPSV
platné v době cesty,
b) náhradu za ubytování na základě předložené faktury kongresového hotelu nebo jiného dokladu
za ubytování,
c) kapesné v nejvyšší procentní výši.
5. SKŠ je povinno poskytnout delegátovi zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních
náhrad dle odstavce 3. Záloha se poskytuje v jedné z měn uvedených v odstavci 3. Pokud byly nebo
budou cestovní výdaje vynaloženy v CZK, pro přepočet CZK na cizí měnu se použije kurz ČNB platný
v den vyplacení zálohy.
6. Jestliže se SKŠ s delegátem nedohodne jinak, je delegát povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení
cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu předložit ekonomovi SKŠ písemné
doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Částka, kterou má
delegát SKŠ vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.
7. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční cestě vyšší, než činí právo delegáta, vrací
delegát SKŠ ve měně, kterou mu SKŠ poskytlo, nebo ve měně, na kterou delegát tuto měnu v zahraničí
směnil, anebo v české měně.
8. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční cestě nižší, než činí právo delegáta, doplácí SKŠ
delegátovi v české měně, pokud se nedohodnou jinak. Při vyúčtování zálohy použije SKŠ delegátem
doložený kurz, kterým byla poskytnutá měna v zahraničí směněna na jinou měnu, a kurzy uvedené v
odstavci 4.
9. Nedohodnou-li se SKŠ s delegátem jinak, je ekonom SKŠ povinen do 10 pracovních dnů ode dne
předložení písemných dokladů delegátem provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho práva.
Částka, kterou má SKŠ delegátovi poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem
nahoru.
10. Body 4-9 této Směrnice se vztahují v případě účasti dalšího člena ŘK na Kongresu ICCF stejnou mírou
i na něj.
11. Tato Směrnice byla schválena ŘK SKŠ v ČR dne 14.4.2013 a nabývá účinnosti dnem schválení.
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