
 
  

Směrnice ČVS 01/22/02 
o proplácení jízdného a ošatného při akcích ČVS 

 
Tato směrnice nahrazuje Směrnici ČVS 01/20  o proplácení jízdného a ošatného při akcích ČVS 
ze dne 12. 1. 2021. 
 
 
Jízdné je propláceno při těchto akcích ČVS: 

• Akce členů reprezentačních výběrů a SCM na základě předchozího souhlasu ÚT či ÚTM. 
Soukromé vozidlo je možno použít pouze při dopravě min. tří osob nebo potřebného materiálu 

• Mistrovské, pohárové, mezinárodní soutěže ČVS a ostatní soutěže řízené ČVS (pouze 
delegovaní činovníci). Soukromé vozidlo je možno použít pouze při dopravě min. tří osob nebo 
potřebného materiálu 

• Jednání odborných komisí a předsednictva ČVS 
• Jednání VH ČVS 
• Ostatní akce ČVS, kdy předseda ČVS nebo generální sekretář povolí služební cestu 

 
 
 

Stanovení výše a výplata náhrady jízdného: 
• Náhrada jízdného bude proplácena vždy po správně a úplně vyplněném formuláři „Cestovní 

příkaz“, který spolupodepíše vedoucí akce, předseda odborné komise, popř. ÚT či ÚTM a 
generální sekretář ČVS. 

• Cestovné bude propláceno po skončení akce převodem na účet uvedený ve formuláři. Ve 
zvláštních případech přímo na akci. 
 

• Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel  
o Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí :  

• u jednostopých vozidel a tříkolek   1,30 Kč 
• u osobních silničních motorových vozidel  4,70 Kč 

 
• Stravné 

o Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 
1 zákoníku práce ve výši : 

•   99,- Kč  trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 
• 151,- Kč trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin 
• 237,- Kč trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin 

   
• Průměrná cena pohonných hmot – platnost od 14.5.2022 

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

• 44,50 Kč  u benzinu automobilového 95 oktanů 
• 40,50 Kč  u benzinu automobilového 98 oktanů 
• 47,10 Kč  u motorové nafty 
•   6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny 

 
• V případě nedoložení jízdenek je propláceno jízdné ve výši stanovené 2,20 Kč / km pro výpočet 

náhrady jízdného s uvedením SPZ použitého osobního dopravního prostředku. 
  

• Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 určuje vyhláška Ministerstva 
financí č. 462/2021 Sb.  
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Ošatné a stravné pro rozhodčí na akcích ČVS: 

• Odměna za pořadatelskou činnost pro rozhodčí a STK na akcích ČVS se stanoví ve výši 40,- 
Kč / hod 

• Při konání regat MČR v Labe Aréně v Račicích zajistí ČVS pro rozhodčí a STK plnou penzi 
(snídani, oběd a večeři) v době konání regaty. 

 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2022 a nahrazuje směrnici 01/22 
 
 
Schválilo P-ČVS dne 19. 2. 2021, novelizace cen PHM 15.5.2022 
 
 


