
 

 

Hospodářská směrnice pro poskytování cestovních náhrad 

při tuzemských pracovních cestách  

účinná od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

 
1. Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (dále jen „SKŠ v ČR“) poskytuje cestovní 

náhrady při tuzemských pracovních cestách všem členům statutárního orgánu SKŠ v ČR, předsedovi 

kontrolního orgánu SKŠ v ČR (popř. jím pověřenému zástupci z řad členů tohoto orgánu) a ve výjimečných a 

odůvodněných případech i dalším osobám, je-li cesta uskutečněna v zájmu SKŠ v ČR. 

 

2. SKŠ v ČR se při poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a na ně navazujícími vyhláškami. 

 

3. Vyúčtování tuzemských pracovních cest se provádí na základě skutečně vynaložených a doložených 

výdajů za jízdné, nocležné a stravné. Příslušné doklady k vyúčtování předloží účastník cesty nejdéle do 10 

dnů od jejího skončení. Cestovní náhrady proplácí vedoucí ekonomického úseku SKŠ v ČR dle předložených 

dokladů a požadavků účastníka cesty, a to buď v hotovosti, nebo peněžním převodem. 

 

4. Při volbě druhu dopravy, trasy cesty a ubytovacího zařízení má účastník cesty na zřeteli aspekt 
hospodárnosti a optimalizace vynaložených prostředků. 
 

 
5. Použije-li účastník cesty vlastní motorové vozidlo, popř. výdajově nepřiměřenou formu osobní přepravy 

(taxislužba apod.), tj. nepředloží-li k vyúčtování jízdného uznatelné doklady, jízdní výdaje budou 

vyúčtovány a proplaceny tak, jako kdyby v daném dni použil pro příslušnou trasu nejlevnější způsob 

hromadné/veřejné dopravy.  

 

6. Stravné je účtováno v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MPSV ČR č. 467/2022 Sb. ze dne 19. 12. 2022, 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení 

průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a to konkrétně v těchto výších: 

a) 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin; 

b) 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; 

c) 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 


