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SMĚRNICE
PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů
souvisejících se sportovní činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci ČMSHb,
případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných ČMSHb (dále jen cestovní
náhrady).

2.

Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, které nejsou zaměstnanci ČMSHb.
Směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů pro členy předsednictva ČMSHb, kontrolní
komise, funkcionáře odborných komisí, rozhodčí, delegáty, registrované sportovce
ČMSHb a ostatní členy ČMSHb.

3.

Náhrady výdajů při cestách v rámci ostatních samostatných právních subjektů
sdružených v ČMSHb (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty) musí být řešeny platnými
předpisy v těchto subjektech.

4.

Směrnice je vypracována v souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR čj. 15/99
366/2006-153 ze dne 5. 1. 2007.

Článek 2
Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností ČMSHb
1.

Členům náleží příspěvek na:
a) náhradu prokázaných jízdních výdajů,
b) náhradu prokázaných výdajů na ubytování,
c) náhradu stravného při cestách,
d) náhradu výdajů při zahraničních cestách,
e) kapesné při zahraničních cestách.

Článek 3
Výše náhrad a jejich úhrada
1.

Jízdné lze proplatit:
A.

na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky vlakové a
autobusové dopravy ve výši skutečných výdajů, a to:
a) do 200 km za vlak 2. vozové třídy nebo autobus,
b) nad 200 km za vlak 1. vozové třídy nebo autobus,
c) nad 300 km za vlak 1. vozové třídy včetně lůžka (lehátka) nebo autobus,
d) výdaje na zpáteční cestu se proplácí v téže výši, doložené prvotními doklady.
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B.

při použití vlastního silničního motorového vozidla ve výši sazby, zveřejněné v příloze
k této směrnici, za každý ujetý km z místa bydliště do místa konání akce (schůze,
školení, soustředění, soutěže) nejkratším směrem. Vysílaný funkcionář musí vždy
uvést SPZ a druh vozidla na dokladu o vyúčtování jízdného, kde rovněž svým
podpisem potvrdí, že uvedené údaje jsou pravdivé. Tím současně souhlasí a bere na
vědomí, že ČMSHb neodpovídá za případnou škodu, která mu vznikla na vozidle při
cestě na akci a zpět, resp. v přímé souvislosti s účastí na této akci.

C.

na základě předložených dokladů za použití místní hromadné dopravy.

2.

Stravné lze vyplatit do výše, stanovené obecně závazným předpisem (vyhláška MPSV
v aktuálním znění).

3.

Nocležné lze proplatit v prokázané výši (zpravidla za ubytování v ubytovacím zařízení,
určeném pořadatelem akce).

4.

Výše náhrad jsou každoročně stanovovány vyhláškou MPSV, vydanou podle § 189, odst.
1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění.

Článek 4
Výše stravného při zahraničních pracovních cestách
1. Stravné bude poskytováno až do výše, která je stanovována vyhláškou Ministerstva
financí ČR vydanou podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném
znění.
2. Aktuální sazby pro jednotlivé země jsou k dispozici v sekretariátu ČMSHb.

Článek 5
Výše kapesného při zahraničních pracovních cestách
1. Účastníkům zahraničních cest lze poskytnou ve výjimečných případech kapesné, a to na
základě rozhodnutí předsednictva ČMSHb. Kapesné lze poskytnout až do výše 40%
zahraničního stravného. Výši kapesného stanoví předsednictvo ČMSHb před vysláním na
konkrétní zahraniční cestu.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1.

Náhrady poskytované podle čl. 2 - 5 této směrnice se považují za plnění zapsaného spolku
ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném
znění.

2.

Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČMSHb dne 18. 01. 2020.

3.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 18. 01. 2020.
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SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD
PRO ČLENY ČMSHb
1.

Členům ČMSHb přísluší náhrada za dopravu mezi místem, které sdělil jako výchozí místo
cest a místem konání akce. Nesdělil-li člen výchozí místo cest, je za takové místo
považováno bydliště člena. Koná-li se akce ve stejné obci jako je výchozí místo cest,
náhrada za dopravu se neproplácí.

2.

Náhrada je vyplácena za nejkratší možnou vzdálenost. Závazné vzdálenosti mezi místy
konání akcí a výchozími místy může řídící orgán soutěže stanovit rozpisem soutěží nebo
jiným nařízením.

3.

Je-li na totéž utkání delegováno více rozhodčích z jednoho místa, vyplácí se jen jedna
náhrada za dopravu.

4.

Jsou-li na totéž utkání delegováni rozhodčí z různých míst, ale ze stejného směru, vyplácí
se jen jedna náhrada za dopravu, pokud je tato jedna náhrada za dopravu nižší, než
součet náhrad za dopravu delegovaných rozhodčích ze stejného směru. Tato náhrada se
vyplácí rozhodčímu delegovanému z největší vzdálenosti, pokud se rozhodčí nedohodnou
na jejím rozdělení.

5.

Sazba náhrady příspěvku na dopravu za použití vlastního osobního silničního motorového
vozidla za 1 km se stanovuje podle následujících pravidel:
a) základem pro výpočet je sazba vypočtené spotřeby průměrného vozidla na 1 km a
sazba základní náhrady za 1 km stanovená vyhláškou MPSV. Pro účely výpočtu
sazby náhrady za 1 km ČMSHb se použije sazba základní náhrady za 1 km ve výši
40% stanovené sazby vyhláškou MPSV.
b) výchozí proměnné pro výpočet sazby jsou použity z aktuálního znění vyhlášky MPSV
– sazba základní náhrady za 1 km jízdy, výše průměrné ceny za 1 litr pohonné
hmoty (motorová nafta a benzin 95 oktanů),
c) průměrná cena PHM se vypočte podle následujícího vzorce –> (cena benzinu 95
oktanů + cena motorové nafty) / 2,
d) průměrná spotřeba průměrného osobního silničního motorového vozidla je pro účely
výpočtu sazby náhrady ČMSHb stanovena na 7,5 litrů na 100 km,
e) výpočet spotřeby průměrného osobního silničního motorového vozidla na 1 km ->
průměrná cena PHM * průměrná spotřeba / 100,
f) výpočet sazby náhrady za 1 km –> spotřeba průměrného osobního silničního
motorového vozidla na 1 km + sazba základní náhrady na 1 km * 0,40,
g) vypočtená sazba náhrady za 1 km pro potřeby ČMSHb se stanovuje po 0,50 CZK.
Zaokrouhlení na vyšší sazbu proběhne, pokud vypočtená sazba překročí o 0,251
CZK sazbu nižší.

6.

Výpočet sazby náhrady provede sekretariát ČMSHb po zveřejnění nového znění vyhlášky
MPSV.

7.

Vypočtená sazba náhrady platí od 1. 1. příslušného roku a v průběhu roku může být
změna, pouze ve výjimečných případech:
a) MPSV zveřejní novou vyhlášku, upravující základní proměnné použité ve výpočtu
sazby náhrady,
b) předsednictvo ČMSHb rozhodne o provedení nového výpočtu.
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8.

Sazby stravného jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV na dolní hranici uvedeného
rozsahu pro jednotlivé časové úseky.

9.

Pokud je pořadatelem poskytnuta bezplatná strava, stravné se nevyplácí.
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