
1 

 

 

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ 
PRAHA 

 

 

 
 

 

 

 

 

S M Ě R N I C E      Č S S 
č. E - 01/2015 

 

 

Výplata cestovních náhrad 
 

 

 

Ing. Petr Baroch 

president ČSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Vydává: Český střelecký svaz               Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 

 

 



2 

 

Směrnice ČSS  č. E – 01/2015 

Výplata cestovních náhrad poskytovaných ČSS 
 

 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

 

1. Náhrady výdajů za stravné, náhrady jízdních výdajů a náhrady za ubytování se   

     poskytují dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

2. Náhrady výdajů za stravné, jízdních výdajů a ubytování se v ČSS při pracovních 

cestách poskytují: 

     a) zaměstnancům ČSS 

     b) zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracovní činnosti, je-li tak sjednáno  

     c) zaměstnancům pracujícím na základě dohod o provedení práce, je-li tak sjednáno 

     d) členům ČSS vykonávajícím volené funkce v orgánech ČSS dle „Stanov ČSS“ 

 

3. Náhrady výdajů za stravné, jízdních výdajů a ubytování při pracovních cestách 

(akcích) dále náleží při splnění podmínek:     

            -   sportovcům, popř.doprovodu  

            -   trenérům 

 -   delegátům 

            -   členům realizačních týmů 

            -   rozhodčím    

            -   technickému personálu 

  

Cestovní náhrady náleží z místa bydliště, popř.pracoviště (např.u zaměstnanců ČSS).    

Výplata náhrad podle odstavce 2. čl. 1 a příspěvků podle odstavce 3. čl. 1 této směrnice 

se řídí v ČSS následujícími pravidly. 

 

Článek 2 

Stravné 

 

1.  Platné limity pro ČSS jsou uvedeny v příloze. 

 

2.  Pro pořádání jednodenních akcí (komise, schůze P ČSS, VV ČSS, apod.) lze  

      poskytnout stravné dle limitu v případě, že není zajištěno stravování. 

Pokud stravování zajištěno je, krátí se stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo: 

 o 25 %, trvá-li akce déle než 18hod 

 o 35 %, trvá-li akce 12-18hod 

 o 70%, trvá-li akce 5-12hod.                         

 

3.  Pro pořádání vícedenních akcí ČSS (školení, semináře, sportovní soutěže apod.) 

      lze poskytnout stravné dle limitu v případě, že není zajištěno stravování. 

      Pokud stravování zajištěno je, krátí se stravné za každé bezplatně poskytnuté jídlo  

 o 25 %, trvá-li akce déle než 18hod 

 o 35 %, trvá-li akce 12-18hod 

 o 70%, trvá-li akce 5-12hod.                         
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4.  Při pořádání vícedenních sportovních akcí ČSS reprezentace a SCM lze poskytnout 

      příspěvek na zkvalitnění stravy (kalorné) dle „Účelového určení“ vydaného  

      MŠMT ČR pro každý kalendářní rok. 

 

 

Článek 3 

Poskytování náhrad jízdních výdajů 
 

1.  Sazby náhrad jízdních výdajů platné pro ČSS jsou uvedeny v příloze.   
 

2.  Náhrada jízdních výdajů se poskytuje při pracovní cestě na základě pozvánky,   
     nebo cestovního příkazu potvrzeného pověřeným pracovníkem ČSS nebo    

       pověřeným pracovníkem organizačního článku ČSS. 

  
3.  Jízdné se proplácí v plné výši proti předložení platného dokladu o úhradě jízdy 

     veřejným dopravní prostředkem (vlak, autobus, MHD) v souladu se zákonnou 

     úpravou. 

 

4.  Pro potřeby ČSS a organizačních článků ČSS jsou náhrady jízdného stanoveny  

      podle § 157 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a níže uvedených omezení. 

 
a) Statutárním zástupcům ČSS nebo pověřeným pracovníkům lze přiznat plné     

kilometrovné po schválení prezidentem ČSS nebo P ČSS. 
 

b) Zaměstnancům ČSS, kteří nemají přiděleno služební vozidlo, se pro služební 

jízdy povoluje užití soukromého vozidla za plné kilometrovné. 
             

      c)   Náhrada plného kilometrovného se stanovuje 

-  ze sazby základní náhrady za 1 km jízdy 

-  z náhrady za spotřebované pohonné hmoty   

               

     d)  K proplacení plného kilometrovného je třeba předložit 

            -  TP příslušného vozidla  

             -  doklad o nákupu PHM případně se použije cena stanovená vyhláškou 

             -  kopii dokladu o pojištění vozidla a přepravovaných osob  

 

 

Článek 4 

Náhrady za ubytování 

 
 Pokud organizátor vícedenní akce ČSS nezajišťuje ubytování na svůj náklad a 

účastník akce není předem písemně na pozvánce nebo v propozicích obeznámen s tím, že 

si ubytování hradí sám na své náklady, proplácí se náhrada prokázaných výdajů za 

ubytování podle předloženého dokladu.  
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Článek 5 

Poskytování cestovních náhrad členům ČSS 
 

1.  Cestovné poskytnuté na základě smlouvy podle § 1746 občanského zákoníku členům 

ČSS se proplácí v plné výši proti předložení platného dokladu o úhradě veřejným 

dopravním prostředkem (vlak, autobus, MHD) v souladu se zákonnou úpravou. 

 

2. Cestovné poskytnuté na základě smlouvy podle § 1746 občanského zákoníku členům 

ČSS za použití motorového vozidla, s výjimkou vozidla ČSS, se poskytuje „průměrná“ 

sazba kilometrovného, která je uvedena v příloze.  

  

3. Další cestovní náhrady poskytnuté na základě smlouvy podle § 1746 občanského 
zákoníku členům ČSS mohou obsahovat stravné, ubytování a prokázané ostatní 

náklady. 

 

 

Článek 6 

Ostatní ustanovení 
 

1.  Náhrady cestovních výdajů podle čl. 1, odst. 2 se účtují na tiskopise s názvem  

      „Cestovní příkaz“. 

 

2.  Cestovní náhrady členům ČSS podle čl. 1, odst. 3,  se účtují na společném  

      tiskopise „Vyúčtování cestovních náhrad a souvisejících výdajů“. 

 

3.  Změny výše limitů a sazeb náhrad cestovních výdajů se provádějí na základě 

      vyhlášky MPSV ČR po jejich zveřejnění ve Sbírce zákonů změnou přílohy 

      této směrnice. 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení P ČSS s účinností dnem 1.1.2015 

  

2.  P ČSS provádí změny přílohy této směrnice v souvislosti se změnami sazeb pro 

     výplatu náhrad podle novel platných vždy k 1. dni účinnosti novely (viz § 189  
     odstavec 4 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce). 

 

 

 
Ing. Petr BAROCH        PaedDr. Ivana Ertlová 

President ČSS       Vicepresident ČSS  
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Příloha směrnice E – 01/2015 

 

Sazby stravného podle čl. 2 Směrnice  E – 01/2015  (platné od 1. 1. 2017) 

 

Pol.   Doba služební cesty    Kč 

 

1.    5 – 12 hodin     75,- 

 

 2.   12 – 18 hodin     115,- 

 

 3.   více než 18 hodin    175,-  

 

 

Sazba průměrného kilometrovného podle čl. 5 odstavec 2 Směrnice E – 01/2015  

(platné od 1. 1. 2017) 

 

Sazba „průměrného“ kilometrovného pro vyplácení jízdného  - 2,50 Kč/ km při obsazení 

vozidla 1 osobou, 4,- Kč/km při 2 osobách a 5,- Kč/km při 3 osobách ve vozidle. 

 

Sazby plného kilometrovného podle čl. 3 odst. 4c  Směrnice E – 01/2015 

(platné od 1.1.2017) 

 

Sazba za kilometr pro výplatu plného kilometrovného: 

 

a) základní sazba     3,90 Kč 

 

b) PHM  

benzin 95 oktanů                                 29,50 Kč 

benzin 98 oktanů                                 32,50 Kč 

motorová nafta                                    28,60 Kč 

 

 

 

Odměny rozhodčím ČSS: 

 

 „VV ČSS schvaluje změny odměn rozhodčích a technického personálu na soutěžích 

organizovaných ČSS od 1. 1. 2017 ve výši 80,- Kč/hod. (HR, PHK, řídící PČ) a  

70,- Kč/hod. (ostatní rozhodčí a technická obsluha).“ 

 

 

 
 

 

V Praze dne 1.1. 2017                                                              Ing. Petr Baroch, prezident ČSS 
 

 


