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CESTOVNÍ NÁHRADY ČLENŮ ČVS 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Tento prováděcí předpis (dále jen „předpis“) upravuje vyplácení cestovních náhrad pro členy 
Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“). 

 

2. Členové ČVS, tj. funkcionáři, funkcionáři u reprezentace, reprezentanti, trenéři, rozhodčí, delegá-
ti, členové odborných komisí a případně další členové ČVS vykonávající činnost pro ČVS jsou 
příjemci cestovních náhrad (dále jen „příjemce náhrad“). 

 

3. Předpis je navázán na vyhlášku „Sazby základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel, stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad“, kterou každoročně vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále 
jen „vyhláška MPSV“), a na vyhlášku „Zahraniční stravné a kapesné při zahraničních pracovních 
cestách“, kterou každoročně vydává Ministerstvo financí České republiky (dále jen „vyhláška 
MF“), obojí podle § 189 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

 

4. Sekretariát ČVS vždy na konci kalendářního roku vydá „Sazebník cestovních náhrad“ pro násle-
dující kalendářní rok v souladu s tímto předpisem. 

 
Článek 2 

Druhy cestovních náhrad 
 

1. V ČVS jsou následující druhy cestovních náhrad: 
1.1 jízdní výdaje, 
1.2 stravné, 
1.3 výdaje za ubytování, 
1.4 nutné vedlejší výdaje, 
1.5 zahraniční stravné, kapesné a nutné vedlejší výdaje při zahraničních pracovních cestách. 

 

Článek 3 

Jízdní výdaje 
 

1. Jízdní výdaje jsou poskytovány příjemci náhrad ve výši základní náhrady za 1 km jízdy stanovené 
dle základní sazby vyhlášky MPSV (dále jen „sazba“) pro příslušný kalendářní rok, pokud není 
dle odst. 4. stanoveno jinak. 

 

2. V případě použití vozidla více osobami je sazba za 1 km jízdy podle odst. 1. navýšena: 
2.1 o 0,50 Kč při použití vozidla dvěma osobami, 
2.2 o 1,00 Kč při použití vozidla třemi osobami. 
 

3. Náhrada za místní hromadnou dopravu bez doložení dokladů je 65,00 Kč. 
 

4. Při hromadné akci se proplácí jízdní výdaje ve výši jízdného veřejnou hromadnou dopravou z 
místa bydliště do místa konání akce a zpět, a to bez doložení dokladů a v případě, že jsou pří-
jemci náhrad o této skutečnosti náhrad předem informováni (uvedením na pozvánce, rozhodnu-
tím příslušného orgánu apod.). 

 

Článek 4 

Stravné 
 

1. Stravné je poskytováno příjemci náhrad takto: 
1.1 Při době trvání akce do 5 hodin náhrada nepřísluší. 
1.2 Při době trvání akce 5 až 12, 12 až 18 hodin a nad 18 hodin je náhrada stanovena sazbou 

ve výši spodní hranice sazby stanovené vyhláškou MPSV pro příslušný kalendářní rok. 
1.3 Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci, včetně doby strávené na cestě a nenáleží 

příjemci náhrad v místě jeho bydliště. 
1.4 Pokud bylo příjemci náhrad během pracovní cesty poskytnuté jídlo, náhrada příjemci nepří-

sluší. 
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Článek 5 

Výdaje za ubytování 
 

1 Náhrada za ubytování je poskytována příjemci náhrad v prokázané výši, maximálně však do výše 
700,- Kč za 1 noc. 

 

Článek 6 

Nutné vedlejší výdaje 
 

1 Náhrada za nutné vedlejší výdaje je poskytována příjemci náhrad v prokázané výši. 
 

Článek 7 

Zahraniční stravné, kapesné a nutné vedlejší výdaje při zahraničních pracovních cestách 
 

1. Zahraniční stravné při zahraničních pracovních cestách je příjemci náhrad poskytnuto dle sazby 
stanovené vyhláškou MF pro příslušný kalendářní rok. 

 

2. Zahraniční kapesné při zahraničních pracovních cestách je: 
2.1 příjemci náhrad, vyjma funkcionářů u reprezentace družstev mládeže, poskytnuto ve výši 

maximálně 40 % ze sazby zahraničního stravného dle sazby stanovené vyhláškou MF pro 
příslušný kalendářní rok, 

2.2 funkcionáři u reprezentačních družstev mládeže poskytnuto kapesné ve výši maximálně 
20 % ze sazby zahraničního stravného dle sazby stanovené vyhláškou MF pro příslušný ka-
lendářní rok. 

 

3. Zahraniční stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách je poskytováno příjemci ná-
hrad, trvá-li doba strávená mimo území České republiky v jednom dni takto:¨ 
3.1 Při době trvání méně než 1 hodinu náhrada nepřísluší. 
3.2 Při době trvání 1 až 12 hodin je náhrada ve 1/3 výše sazby zahraničního stravného. 
3.3 Při době trvání 12 až 18 hodin je náhrada ve 2/3 výše sazby zahraničního stravného. 
3.4 Při době trvání nad 18 hodin je náhrada v plné výši sazby zahraničního stravného. 

 

4. Pokud zahraniční pracovní cesta na území České republiky trvá déle než 5 hodin, je příjemci 
rovněž poskytována náhrada stravného dle článku 4. 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1. K výkladu tohoto prováděcího předpisu je oprávněna výhradně legislativní komise ČVS. 
 

2. Tento prováděcí předpis „Cestovní náhrady členů ČVS“, který provádí směrnici č. 09/2011, byl 
schválen správní radou ČVS dne 4. prosince 2019 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.  

 
 
 
 
 

 Mgr. Marek Pakosta Ing. Milan Labašta 
 předseda ČVS  generální sekretář ČVS 


