Směrnice č. 1/2021
o poskytování cestovních náhrad, stravného, zahraničního stravného a
kapesného při zahraničních pracovních cestách v České asociaci stolního
tenisu z.s. (ČAST)
Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících se
sportovní činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci ČAST, případně souvisejících s jinou
účastí na akcích pořádaných ČAST (dále jen cestovní náhrady).
2. Podle této směrnice se poskytují cestovní náhrady i osobám, které nejsou zaměstnanci ČAST.
Směrnice se tak vztahuje na činovníky a funkcionáře ČAST, případně i členy ČAST, pokud cestovní
náhrady dle této směrnice budou schváleny k proplacení pověřenou osobou (vedoucí akce,
předseda odborné komise, generální sekretář, člen statutárního orgánu). Takové osoby jsou
v dalším textu Směrnice označeny souhrnně jako „člen“.
3. Směrnice je vypracována v souladu s vyhláškou č. 589/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR z 21.12.2020 podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb, Zákoník práce.
Čl. 2 Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností ČAST
Členům náleží příspěvek na:
a) náhradu prokázaných jízdních výdajů;
b) náhradu prokázaných výdajů na ubytování;
c) náhradu stravného při cestách;
d) náhradu výdajů při zahraničních cestách;
e) kapesné při zahraničních cestách.
Čl. 3 Výše náhrad a jejich úhrada
1. Náhrada prokázaných jízdních výdajů
 členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus), a to i v
případě použití vlastního motorového vozidla;
 v odůvodněném případě je možné při použití vlastního vozidla uhradit jízdní výdaje proplacením
pouze základní sazby ve výši 4,40,- Kč za 1 km (při obsazení vozidla jednou osobou) nebo 5,00 Kč
za 1 km (při obsazení vozidla dvěma a více osobami); taková náhrada musí být předem schválena
a mít souvislost s oficiální akcí ČAST;
 v kompetenci předsedy ČAST či jím pověřené osoby je rozhodnout o odchylkách ve výši
poskytnutých náhrad za jízdné soukromým vozidlem, a to s ohledem na charakter a význam akce
a stav finančních zdrojů ČAST;
 náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy bez doložení dokladů ve výši
maximálně 70,- Kč.

2. Náhrada prokázaných výdajů za ubytování
 členům se poskytne náhrada v prokázané výši dle přiložených dokladů.
3. Stravné
 členům se na území České republiky poskytne stravné za každý kalendářní den pracovní cesty v
následující výši*):
◦ bez náhrady, trvá-li pracovní cesta do 5 hodin,
◦ 91,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
◦ 138,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;
◦ 217,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Čl. 4 Výše stravného při zahraničních pracovních cestách
Zahraniční stravné bude poskytováno ve výši, která je stanovena vyhláškou č. 510/2020 Sb.
Ministerstva financí ČR z 4.12.2020 vydanou podle § 189 odst.4 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník
práce v platném znění.
Čl. 5 Výše kapesného při zahraničních pracovních cestách
Účastníkům zahraničních cest (funkcionáři, vedoucí výpravy, trenéři, lékaři, maséři a členové
státní sportovní reprezentace) lze poskytnout ve výjimečných případech kapesné. Kapesné lze
poskytnout až do výše 40% ze sazby zahraničního stravného. Poskytnutí kapesného pro
příslušnou akci podléhá vždy písemnému schválení pověřeného člena VV ČAST.
Čl. 6 Závěrečná ustanovení
1. Je v kompetenci pověřeného člena Výkonného výboru ČAST nebo generálního sekretáře ČAST
rozhodnout o odchylkách ve výši poskytnutých cestovních náhrad za jízdní výdaje při použití
soukromého vozidla, stravného, stravného při zahraničních pracovních cestách, kapesného,
výdajů za ubytování, a to s ohledem na význam akce a stav finančních prostředků ČAST.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti ode dne schválení. Novelizace schválena VV ČAST dne 4.1.2021.
3. Schválením této směrnice pozbývá účinnosti a platnosti Směrnice ČAST č.1/2020.
V Praze dne 4.1.2021
Ing. Zbyněk Špaček
předseda VV ČAST

Ing. Jan Brothánek
člen VV ČAST

*) uvedená výše úhrady je platná pro rok 2021, částky jsou každoročně stanovovány vyhláškou MPSV ČR vydanou

podle §189, odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění.

