
Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. 

IČ: 47607645 
 
 
 
 

 
 

Hospodářská směrnice stanovující podmínky pro úhradu výdajů  
spojených s účastí delegátů/delegací na Kongresech ICCF 

 
 

1. Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (dále jen „SKŠ“) stanovuje touto 
Hospodářskou směrnicí SKŠ (dále jen „Směrnice“) podmínky pro úhradu výdajů spojených 
s účastí delegátů/delegací SKŠ (dále jen „delegát“) na Kongresech ICCF.  
 

2. Tato Směrnice se nevztahuje na Kongresy ICCF konané prostřednictvím dálkové komunikace. 
 

3. Nárok na úhradu výdajů podle této Směrnice má pouze oficiální delegát, tj. delegát, jehož 
nominaci pro účast na konkrétním Kongresu ICCF schválila formou unesení Řídicí komise SKŠ.  
 

4. Celková výše úhrady představuje úhradu stravovací výdajů (stravné a kapesné) v cizí měně, a 
to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Konkrétní 
výše těchto stravovacích výdajů se dále řídí vyhláškou Ministerstva financí ČR, která 
stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro konkrétní roky. Výše kapesného 
může být poskytnuta až do maximální výše stanovené zákoníkem práce. Výdaje na dopravu a 
ubytování si delegát na Kongresu ICCF hradí ze svých vlastních prostředků. 
 

5. Požádá-li delegát o poskytnutí zálohy na výdaje spojené se zahraniční cestou, bude mu 
poskytnuta v cizí měně stanovené pro příslušný stát, a to na základě příslušného právního 
předpisu, nebo v českých korunách. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného a 
částky zahraničního stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy České národní banky (dále 
jen „ČNB“) platné v den vyplacení zálohy. 
 

6. Delegát je povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů od skončení cesty, popř. jiné skutečnosti 
zakládající právo na cestovní náhradu, předložit ekonomce SKŠ písemné doklady potřebné k 
vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Částka, kterou má delegát 
vrátit SKŠ v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Pro vyúčtování 
cestovních náhrad je rozhodující směnný kurz ČNB pro příslušnou měnu platný v den 
poskytnutí zálohy. Pokud záloha nebyla delegátovi poskytnuta, použijí se pro přepočet měn 
kurzy ČNB platné v den nástupu zahraniční pracovní cesty. 
 

7. Nedohodne-li se SKŠ s delegátem jinak, ekonomka SKŠ provede vyúčtování cestovních 
náhrad ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů delegátem. 
Částka, kterou má SKŠ delegátovi poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny 
směrem nahoru. 
 

8. Tato Směrnice byla schválena Řídicí komisí SKŠ dne 25. 3. 2022 a nabývá okamžité účinnosti. 


