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Cestovní náhrady v ČVS pro rok 2011

I. Funkcionáři, reprezentanti, trenéři, případně další členové ČVS

V souladu s čI. 4 odst. D, bod 1 Směrnice č. 7/2005 o hospodaření a účtování v ČVS stanovují se pro
účetní období roku 2011 tyto peněžní sazby pro výplatu cestovních náhrad:

1. Náhrady za kilometr jízdy:
a. Základní náhrada za kilometr jízdy
b. Náhrada za místní hromadnou dopravu bez doložení dokladů:

3,70 Kč
50,00 Kč

2. Stravné
a) Doba trvání akce: do 5 hodin náhrada nepřísluší

5 -12 hodin .
12 - 18 hodin .
18 a více .

63,- Kč
95,- Kč
149,- Kč

ruzeru stravne o pn po avaru n a nora ate em:

Stravné Snížení při zabezpečení stravování pořadatelem
100% Snídaně Oběd Večeře

63,- Kč 13,- Kč 25,- Kč 25,- Kč

95,- Kč 19,- Kč 38.- Kč 38,- Kč

149,- Kč 30,- Kč 60,- Kč 59,- Kč
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3. Stravné a ostatní náhrady pro zahraniční cesty:
a) Výše náhrad stravného a ostatních náhrad určuje na konkrétní akci předseda ČVS v souladu

s vyhláškou MF platnou pro rok 2011.
b) Kapesné při zahraničních cestách reprezentace se stanovuje takto:

funkcionáři a doprovod reprezentačních družstev (vedoucí,trenéři,lékař, masér a pod.) a
členové reprezentačních družstev mužů a žen obdrží 40% ze sazby stanovené vyhláškou č.
459/2009Sb.
Členové reprezentačních družstev mládeže obdrží 20% ze sazby stanoveného vyhláškou č.
459/2009Sb.

Kapesné se poskytuje ve stanovené výši při době strávené více jak 12 hodin v jednom dni,
v případě trvá-Ii tato doba déle než 6 hodin a méně než 12 hodin, kapesné se krátí 050%.

4. Maximální výše náhrad za ubytování
Náhrada zajednu osobu, jednu noc, maximálně do výše 500 Kč.

5. Ve smyslu ustanovení písmene c) bodu F článku 4 Směrnice o hospodaření a účtování v ČVS č.
7/2005 je v kompetenci předsedy ČVS či jím pověřené osoby rozhodnout o odchylkách ve výši
poskytnutých náhrad za jízdné soukromým vozidlem, kapesného a ubytování, a to s ohledem na
charakter a význam akce a stav finančních zdrojů ČVS.
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II. Zaměstnanci

V souladu s čl. 7 bod C) odst.2 Směrnice pro účtování v ČVS č. 1/2011 stanovují se pro rok 2011 tyto
cestovní náhrady:

a) Stravné ve stejné výši jako v čl. I bod 2 - viz výše.
b) Ostatní náhrady ve výši dané zákonem č. 262/2006 ( Zákoník práce) a platnými Vyhláškami
MFČR a MPSVČR pro rok 2011.

c) Výši kapesného při zahraničních cestách určí předseda ČVS.

Schváleno SR ČVS dne 19.01.2011.

edDr.Zdeněk aník Ph.D.
předseda ČVS

Ing. Ivan Iro
generální sekretář ČVS
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