SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo předpisu 1/2018

Účinnost od 18. ledna 2018

________________________________________________________________________________________________________________________

Směrnice ČAS
ze dne 18. ledna 2018

o cestovních náhradách
Předsednictvo ČAS se usneslo na této směrnici
ČAS:

Čl. 3
Výše náhrad a jejich úhrada

Část I.
Úprava výše cestovních náhrad
pro zaměstnance ČAS
a zaměstnance sdružených subjektů ČAS

(1) Výše náhrad se řídí ustanoveními vyhlášky
Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb.,
nestanoví-li tato směrnice jinak.
(2) Náhrada prokázaných jízdních výdajů
a) Zaměstnancům se uhradí prokázané výdaje ve
výši cen hromadné dopravy (vlak, autobus), a to
i v případě použití vlastního motorového vozidla.
b) V mimořádném případě je možné při použití
vlastního
motorového
vozidla
uhradit
zaměstnancům jízdní výdaje proplacením pouze
základní sazby ve výši 4,00 Kč za 1 km. Taková
úhrada musí být předem schválena.
c) Náhrada jízdních výdajů za použití veřejné
hromadné dopravy se poskytne zaměstnancům
v prokázané výši.
(3) Náhrada výdajů za ubytování se poskytne
zaměstnancům v prokázané výši.
(4) Stravné
a) Při pracovních cestách zaměstnanců na území
České republiky se poskytne stravné v následující
výši
- 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 143 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
- 223 Kč, trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin.
b) Při pracovních cestách zaměstnanců do
zahraničí se výše stravného řídí přílohou k vyhlášce
Ministerstva financí č. 401/2017 Sb.

Čl. 1
Rozsah platnosti
Směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů při
pracovních cestách zaměstnanců ČAS, zaměstnanců
sdružených subjektů ČAS, včetně pracovníků, kteří
jsou vůči ČAS činní na základě dohod o pracovní
činnosti a dohod o provedení práce (dále jen
„zaměstnanci“). Směrnice je vnitřním předpisem
ČAS, který vychází ze zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákoník práce“).
Čl. 2
Rozsah náhrad
Zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu náleží
a) náhrada prokázaných jízdních výdajů,
b) náhrada prokázaných výdajů na ubytování,
c) náhrada zvýšených stravovacích výdajů (dále
jen „stravné“).

(5) V případech, kdy je při pracovní cestě
stravování zcela nebo zčásti zajištěno, je stravné
zaměstnancům podle odst. 4 kráceno způsobem
stanoveným v zákoníku práce.
Část II.
Úprava výše cestovních náhrad
na základě členství a výkonu funkce v ČAS
a sdružených subjektech ČAS
Čl. 4
Rozsah platnosti
(1) Směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů
při pracovních cestách funkcionářů ČAS
souvisejících s výkonem funkce v orgánech ČAS,
případně souvisejících s jejich účastí na soutěžích
pořádaných ČAS, nebo soutěžích, kam ČAS vysílá
své zástupce. Platnost se opírá o stanovisko
Ministerstva financí, čj. 15/99 366/2006-153 ze dne
5. ledna 2007.
(2) Směrnice se vztahuje na činovníky ČAS,
registrované sportovce ČAS a členy sdružených
subjektů ČAS (dále jen „členové“).

b) V mimořádném případě je možné při použití
vlastního motorového vozidla uhradit členům jízdní
výdaje proplacením pouze základní sazby ve výši
4,00 Kč za 1 km. Taková úhrada musí být předem
schválena.
c) Náhrada jízdních výdajů za použití veřejné
hromadné dopravy se poskytne členům v prokázané
výši.
(3) Náhrada výdajů za ubytování se poskytne
členům v prokázané výši.
(4) Stravné
a) Při pracovních cestách členů na území České
republiky se poskytne stravné v následující výši
- 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 143 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
- 223 Kč, trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin.
b) Při pracovních cestách členů do zahraničí se
výše stravného analogicky upravuje podle přílohy
k vyhlášce Ministerstva financí č. 401/2017 Sb.
(5) V případech, kdy je při pracovní cestě
stravování zcela nebo zčásti zajištěno, je stravné
členům podle odst. 4 analogicky kráceno způsobem
stanoveným v zákoníku práce.
Část III.
Závěrečná ustanovení

Čl. 5
Rozsah náhrad
Členům vyslaným na pracovní cestu náleží
a) náhrada prokázaných jízdních výdajů,
b) náhrada prokázaných výdajů na ubytování,
c) stravné.
Čl. 6
Výše náhrad a jejich úhrada
(1) Výše náhrad se analogicky upravuje podle
ustanovení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních
věcí č. 463/2017 Sb.
(2) Náhrada prokázaných jízdních výdajů
a) Členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen
hromadné dopravy (vlak, autobus), a to i v případě
použití vlastního motorového vozidla.

Čl. 7
V ostatních případech se náhrada cestovních výdajů
řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce
a ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, především
§ 4 odst. 1 písm. k) bod 2, § 6 odst. 7 písm. a)
a odst. 10 písm. b) bod 3.
Čl. 8
(1) Zrušuje se směrnice ČAS č. 1/2017 o cestovních
náhradách ze dne 18. ledna 2017.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 18. ledna
2018.

PaedDr. Libor Varhaník, v. r.
předseda ČAS

