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Směrnice o poskytování cestovních náhrad v Českém horolezeckém svazu 

I. 

Úvodní ustanovení 

1) Směrnice upravuje podmínky pro poskytování cestovních náhrad souvisejících se sportovní 
činností, s účastí na jiných akcích a činnostech ČHS a s výkonem dobrovolných a statutárních 
funkcí v Českém horolezeckém svazu (dále jen „ČHS“). 

2) Směrnice neplatí pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům ČHS.  

3) Cestovní náhrady poskytované podle této směrnice se považují za plnění osvobozená od daně 
z příjmu v souladu s ustanovením § 6 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 
v platném znění.  

II. 

Poskytování cestovních náhrad 

1) Rozhodnutí o poskytnutí cestovních náhrad a jejich výši přísluší osobě oprávněné ke schválení 
cesty podle Organizačního řádu ČHS. 

2) Na poskytnutí cestovních náhrad není právní nárok.  

a) Podle směrnice lze poskytnout tyto cestovní náhrady: 

b) náhradu jízdních výdajů, 

c) náhradu výdajů na ubytování, 

d) náhradu nutných vedlejších výdajů. 

e) náhradu zvýšených stravovacích nákladů („stravné“),  

f) kapesné 

III. 

Výše cestovních náhrad 

1) Náhradu jízdních výdajů při cestách v tuzemsku i v zahraničí lze poskytnout maximálně takto:  

a) Prokázané výdaje ve výši cen dálkové a místní hromadné dopravy.  

b) Při použití vlastního vozidla náhrada ve výši součinu sazby za 1 km a nejkratší silniční 
vzdálenosti mezi místem počátku a cíle jízdy. V odůvodněných případech lze akceptovat 
delší, avšak z hlediska času či nutných vedlejších výdajů (např. mýtné) vhodnější trasu. 
Sazba zahrnuje náhradu za použití vozidla i náhradu za pohonné hmoty. Sazba dle počtu 
osob ve vozidle: 

i) menším než 6 osob může činit maximálně 4 Kč za 1 km, 

ii) 6 až 9 osob může činit maximálně 8 Kč za 1 km. 

2) Náhradu výdajů za ubytování lze poskytnout maximálně ve výši prokázaných výdajů. Do 
výdajů za ubytování lze započítat i výdaje na stravování, pokud bylo stravování poskytnuto 
v rámci ubytování (nocleh se snídaní, polopenze).  

3) Náhradu nutných vedlejších výdajů, kterými se rozumí zejména mýtné nebo parkovné, lze 
poskytnout maximálně ve výši prokázaných výdajů. 

4) Stravné lze poskytnout jen výjimečně, po předchozím schválení výkonným výborem ČHS nebo 
členem VV odpovědným za hospodaření ČHS. 

5) Stravné při cestě v rámci ČR lze poskytnout max. v této výši:  

a)  60 Kč, trvá-li cesta 5 až 12 hodin,  
b) 100 Kč, trvá-li cesta 12 až 18 hodin,  
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c) 150 Kč, trvá-li cesta více než 18 hodin.  

6) Stravné při zahraniční cestě lze poskytnout v max. výši dle platné vyhlášky MF ČR o stanovení 
výše sazeb zahraničního stravného.  

7) Stravné za bezplatně poskytnuté nebo v ubytování zahrnuté jídlo se krátí o 20 % v případě 
snídaně, o 40 % v případě oběda, resp. večeře.  

8) Kapesné lze poskytnout jen výjimečně, pouze při zahraniční cestě, a po předchozím schválení 
výkonným výborem ČHS nebo členem výkonného výboru odpovědným za hospodaření ČHS. 

9) Kapesné lze poskytnout v max. výši 40% z poskytnutého stravného.  

IV.  

Cestovní náhrady účastníků valné hromady 

1) Nárok na náhradu jízdních výdajů přísluší delegátům zastupujícím na valné hromadě 
horolezecký oddíl nebo členský spolek (dále jen „oddíl“).   

2) Nárok na náhradu nákladů na cestovné přísluší také delegátům zastupujícím minimálně pět 
členů ČHS na základě písemné plné moci. 

3) Náhrada se vyplácí: 

a) v případě použití veřejné hromadné dopravy v plné výši podle předložených jízdních 
dokladů, 

b) v případě použití vlastního osobního automobilu ve výši 1Kč/km. V případě, že je automobil 
obsazen více delegáty různých oddílů, násobí se výše celkové náhrady počtem těchto 
delegátů až do výše maximální povolené náhrady stanovené touto směrnicí.  

4) Uplatňovaná vzdálenost: 

a) u delegátů uvedených v odst. 1 se určí podle sídla oddílu, resp. podle bydliště předsedy 
oddílu, které je evidováno v členské databázi,  

b) u delegátů uvedených v odst. 2 se určí podle bydliště delegátů.  

5) Vzdálenost od místa jednání stanoví sekretariát ČHS. 

6) Náhrada se vyplácí hotově na místě jednání VH, na základě vyplněného a podepsaného 
vyúčtování náhrady. 

7) V případě, že delegát neuplatní svůj nárok na náhradu cestovních nákladů do skončení 
jednání, zaniká tím jeho nárok na proplacení. 

V. Ostatní 

Při ztrátě dokladu o zaplacení jízdného, ubytování nebo nutných vedlejších výdajů lze na základě 
čestného prohlášení poskytnout náhradu jízdních výdajů, ubytování nebo nutných vedlejších 
výdajů ve výši, která je obvyklá v místě a době konání cesty.   

 

Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČHS dne 13.5.2016. Jejím schválením se ruší 
směrnice o poskytování cestovních náhrad na akcích ČHS, která byla schválena 16.2.2016. 

 

předseda ČHS Jan Bloudek 

  


