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Hospodářská směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 

1. Sdružení korespondenčního šachu v České republice (dále jen SKŠ v ČR) poskytuje cestovní náhrady 
při tuzemských cestách členům SKŠ v ČR, ve výjimečných a odůvodněných případech i nečlenům SKŠ 
v ČR, pokud je cesta uskutečněna v zájmu SKŠ v ČR (dále jen účastníkům cesty). 

2. Cestu schvaluje před jejím uskutečněním předseda Řídicí komise (dále jen ŘK) SKŠ v ČR, nebo jím 
pověřený člen ŘK. Za schválenou se má i cesta člena SKŠ v ČR na schůzi ŘK nebo na Valnou hromadu 
SKŠ v ČR, které se dle programu zúčastní. 

3. Vyúčtování cesty se provede na základě skutečně vynaložených a doložených výdajů na cestu, 
ubytování a stravování. Příslušné doklady k vyúčtování předloží účastník cesty nejpozději do 14 dnů 
po ukončení cesty.  Proplacení provede ekonom ŘK SKŠ v ČR dle pokynů účastníka cesty v hotovosti 
nebo platebním příkazem, výjimečně poštou (na poštovní adresu uvedenou účastníkem cesty). 

4. Při volbě druhu dopravy, délky cesty a možnosti ubytování sleduje účastník cesty vždy hledisko 
hospodárnosti a optimalizace vynaložených prostředků. Tato hlediska jsou rozhodující zejména při 
možnosti volby vlaku 2. třídy nebo autobusu k uskutečnění cesty. 

5. Pokud účastník cesty z vlastního rozhodnutí použije automobil či jiný dopravní prostředek, nebo 
nepředloží doklady k vyúčtování, budou náhrady jízdních výdajů vyúčtovány tak, jako by použil vlaku 
2. třídy v nejlevnější variantě pro danou cestu.  

6. V odůvodněných případech, kdy je např. součástí cesty i přeprava nákladu, lze vyúčtovat i osobní 
automobil či jiný dopravní prostředek. Použití takovéhoto dopravního prostředku a způsob jeho 
vyúčtování podléhá schválení předsedou ŘK SKŠ v ČR a vyúčtování pak bude provedeno dle platné 
ekonomické směrnice ŠSČR. 

7. Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění. 
Pro rok 2012 je  denní stravné stanoveno takto: 
Kč   69,-,  trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč 106,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč 165,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

8. Tato Hospodářská směrnice byla schválena ŘK SKŠ v ČR a nabývá platnosti dnem 1. 7. 2012. 

 

Ing. Vladislav Hýbl 
ekonom ŘK SKŠ v ČR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1. Hospodářské směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 
Bod 7 se pro rok 2013 mění takto: 

 

Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění. 
Pro rok 2013 je  denní stravné stanoveno takto: 
Kč   79,-, trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč 121,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč 188,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

 
V Praze dne 2. 1. 2013 

Ing. Vladislav Hýbl 
                                                                                                                  ekonom ŘK SKŠ v ČR 
 

 
 

Příloha č. 2 Hospodářské směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 
Bod 7 se pro rok 2014 mění takto: 

 

Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění. 
Pro rok 2014 je  denní stravné stanoveno takto: 
Kč   80,-, trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč 123,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč 191,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

 
V Praze dne 2. 1. 2014 

Ing. Alena Mrkvičková, MBA 
                                                                                                                  ekonomka ŘK SKŠ v ČR 
 

 
 

Příloha č. 3 Hospodářské směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 
Bod 7 se pro rok 2015 mění takto: 

 

Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění. 
Pro rok 2015 je  denní stravné stanoveno takto: 
Kč   82,-, trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč 125,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč 195,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

 
    V Praze dne 2. 1. 2015 

Ing. Alena Mrkvičková, MBA 

ekonomka ŘK SKŠ v ČR 
 

 

 



Příloha č. 4 Hospodářské směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 
Bod 7 se pro rok 2016 mění takto: 

 

Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění, a vyhláškou č. 385/2015 Sb. ze dne 17. 12. 2015. 

 
Pro rok 2016 je  denní stravné stanoveno takto: 
Kč   83,-, trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč 127,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč 198,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

 
    V Praze dne 30. 12. 2015 

Ing. Alena Mrkvičková, MBA 
ekonomka ŘK SKŠ v ČR 

 

 
 
Příloha č. 5 Hospodářské směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 
Bod 7 se pro rok 2017 mění takto: 

 

Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění, a vyhláškou 440/2016 Sb. ze dne 20. 12. 2016. 

 
Pro rok 2017 je  denní stravné stanoveno takto: 
Kč   86,-, trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč 132,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč 205,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

 
V Praze dne 30. 12. 2016 

Ing. Alena Mrkvičková, MBA 
ekonomka ŘK SKŠ v ČR 

 

 
 
Příloha č. 6 Hospodářské směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 
Bod 7 se pro rok 2018 mění takto: 

 

Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění a vyhláškou  463/2017 Sb. ze dne 15. 12. 2017. 

Pro rok 2017 je  denní stravné stanoveno takto: 
Kč   93,-, trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč 143,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč 223,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

 
V Praze dne 30. 12. 2017 
 
                                                                                                              Ing. Alena Mrkvičková, MBA 

ekonomka ŘK SKŠ v ČR 
 



Příloha č. 7 Hospodářské směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 
Bod 7 se pro rok 2019 mění takto: 

 

Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění, a vyhláškou č. 333/2018 Sb. ze dne 19. 12. 2018. 

Pro rok 2018 je  denní stravné stanoveno takto: 
Kč    97,-, trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč  150,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč  233,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

 
V Praze dne 30. 12. 2018 

Ing. Alena Mrkvičková, MBA 
ekonomka ŘK SKŠ v ČR 

 

 
 
Příloha č. 8 Hospodářské směrnice pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských cestách 
 
Bod 7 se pro rok 2020 mění takto: 

 

Stravné je účtováno v souladu s obecně platnými předpisy, především se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění, a vyhláškou č. 358/2019 Sb. ze dne 19. 12. 2019. 

Pro rok 2020 je denní stravné stanoveno takto: 
Kč  103,-, trvá-li  pracovní cesta  5-12 hodin,  
Kč  158,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
Kč  246,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, resp.  celý den.   

 
V Praze dne 31. 12. 2019 

Ing. Alena Mrkvičková, MBA 
ekonomka ŘK SKŠ v ČR 

 
 


