Směrnice pro používání služebních vozidel AROB ČR a pro vyplácení
cestovních náhrad při použití soukromých vozidel.
1.

Služební vozidla AROB ČR jsou dislokována v místech určených Radou AROB ČR a jsou používána
zejména k zajištění sportovní přípravy státní reprezentace v rámci AROB ČR.
2. Použití služebních vozidel má přednost před použitím soukromých vozidel.
3. Služební vozidla mohou řídit pouze osoby, které schválí rada AROB ČR a které absolvovaly školení řidičů a
přezkoušení (dále jen řidiči-referenti) a kopii dokladu o školení a přezkoušení platného pro daný rok zaslaly
na sekretariát. Osoby oprávněné řídit služební vozidla AROB ČR eviduje sekretariát. Péči o služební
vozidla obstarávají na základě uzavřených dohod určené osoby.
4. Při použití vozidla na sportovní či jinou akci se vozidlo předává nebo vyjíždí s doplněnými pohonnými
hmotami (dále jen PHM), tj. s plnou nádrží. Po ukončení akce se PHM doplní do plné nádrže a v jízdním
výkazu a na dokladu o čerpání PHM se vyznačí, o kterou akci se jednalo (soustředění reprezentace, ŽDR,
soutěže ROB apod.), aby bylo možno vydané prostředky řádně zaúčtovat
5. Použití služebních vozidel pro potřeby reprezentace schvaluje šéftrenér po konzultaci s generálním
sekretářem. V ostatních případech schvaluje použití vozidel rada AROB ČR.
6. Služební vozidla lze zapůjčit i na jiné akce mimo AROB ČR. Oddíly ROB si mohou vozidla zapůjčit za
úhradu PHM. Subjekty mimo AROB ČR pak za cenu dle rozhodnutí Rady AROB ČR. Náhradu škody
způsobené na vozidlech během provozu hradí výpůjčitel v plné výši.
7. Použití soukromých vozidel je možné jen v odůvodněných případech v povolovací pravomoci u proplácení
- pro potřeby AROB ČR – generální sekretář v součinnosti s předsedou nebo místopředsedou
- státní reprezentace - šéftrenér reprezentace v součinnosti s generálním sekretářem
- ŽDR AROB ČR - trenér ŽDR v součinnosti s generálním sekretářem.
Jízdné při použití soukromého vozidla se hradí takto:
a) jedna osoba
- á 3,- Kč/1 km
b) dvě osoby
- á 4,- Kč/1 km
c) tři osoby
- á 5,- Kč/1 km
d) čtyři a více osob - á 6,-Kč/1 km
Při přepravě materiálu se materiál považuje za další osobu ve vozidle.
8. Kompetentní osoba před povolením jízdy určí místo nástupu, místo výkonu práce, dobu trvání a konec
pracovní cesty včetně dalších podmínek.
Cestovní příkaz musí být předán na sekretariát AROB ČR nejpozději do konce daného měsíce nebo do 10ti
dnů od skončení cesty. Za správné vyplnění údajů je plně odpovědná osoba, která požaduje proplacení
cestovního příkazu. Cestovní náhrady jsou plněním ve smyslu § 4 odst.1 písm.k) a § 6 odst. 10, písm. b) za
použití § 6 odst. 7, písm a) zákona o dani z příjmu (zák.č. 586/1992 Sb.).
10. Tato směrnice byla schválena Radou AROB ČR dne 29.3.2015. Současně pozbývá platnosti směrnice ze dne
27.1.2007 a 17.4.2012.
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