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Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 30/2012 ze dne 31. prosince 2012

 

 

1. Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 - zákoník práce 
    (stanovení výše stravného pro rok 2013 apod.) 
 

  A. Vyhláška MPSV ČR č. 472/2012 Sb. ze dne 19. prosince 2012 o změně sazby základní  
       náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné   
       ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad  
 

       Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
      zákoník práce: 
 

§ 1 
 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 
 

           Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 
 
 

           b) osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč 
 

Stravné 
 

§ 2 
 

           Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné 
           podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši 
 

           a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  
           b) 100 Kč, trvá li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 
           c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin   
 

§ 4 
Průměrná cena pohonných hmot 

 

          Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí 
 

           a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
           b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 
           c) 36,50 Kč u motorové nafty. 
 

§ 5 
 

      Vyhláška MPSV č. 429/2011 Sb. ze dne 13. prosince 2011, o změně sazby základní náhrady za    
      používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných  
      hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje. 
 

§ 6 
 

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.  
 

Ministryně ing. Mullerová 
 

  B. Stravné se účtuje se v minimální výši daného rozpětí (uvedené výše tučným písmem), vyjma  

        rozhodčích řídících utkání v místě jejich bydliště, kterým nepřísluší. 
        Náhrady jízdních výdajů stanoví například § 151 - 152, 156 - 157, 159, 164, 189 zákoníku práce. 
 

  C. Upozornění: 

       Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se vždy  
       zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 
   
  D. Zabezpečuje-li stravování pořadatel akce, náhrady se nepřiznávají nebo snižují 
       (dle „Cestovních náhrad v ČVS pro rok 2013“ - příloha č. 3 k prováděcímu předpisu ke směrnici  
       ČVS č. 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“) 
 

  E. Zároveň se ruší bod 1 A, B zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2012 ze dne 12. ledna 2012. 



Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 30/2012                                           31. prosince 2012 

 2  z  2 

2. Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2013 
 

 Dle bodu H odstavec 1 písmeno a) „Plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2013“ 
v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 30/2012 je uveden 
„Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2013“. 

 
3. Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012 
 

 Bodem 1, v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 29/2012 ze dne 20. prosince 2012 byly 
vydány „Oficiální pravidla volejbalu 2013 - 2016“ 
 

 Pro jarní část roku 2013 budou v okresních soutěžích Frýdek-Místek platné „Oficiální pravidla 
volejbalu 2011 - 2012“. 
Tyto byly vydány dne 20. prosince 20121 na webových stránkách ČVS v českém překladu včetně 
diagramů.  
 

 V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 30/2012 jsou uvedeny 
„Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012“, český překlad“. 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 30/2012 jsou uvedeny 
„Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012, anglické vydání“. 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 30/2012 jsou uvedeny 
„Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012 diagramy, anglické vydání“. 
 

4.  Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek za období 2002 - 2012 
 

 Dle bodu H odstavec 1 písmeno b) „Plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2013“ 
je v příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 30/2012 uveden 
„Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek za období 2002 - 2012“. 
 

 Zároveň jsou červeně sděleny informace o zrušení příloh nebo jednotlivých bodů zpravodajů. 
 

 Tímto se doplňuje a zároveň ruší „Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek“ vydaný 
bodem 1, v příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 3/2012 ze dne 13. dubna 2012 
 

Přílohy: 
 

č. 1: Plán činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2012 (9 stránek) 
 

č. 2: Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012, český překlad (56 stránek) 
 

č. 3: Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012, anglické vydání (51 stránek) 
 

č. 4: Oficiální pravidla volejbalu 2011 - 2012 diagramy, anglické vydání (20 stránek) 
 

č. 5: Seznam vydaných zpravodajů KR OVS Frýdek-Místek za období 2002 - 2012 (20 stránek) 

 
Rozdělovník C. 

                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 

 


