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I.  Úvodní ustanovení 

I. 1.  Tato směrnice stanoví podmínky pro poskytování cestovních náhrad souvisejících s akcemi 

pořádanými Českým svazem moderní gymnastiky, z.s. (ČSMG) nebo jichž se účastní členi a/nebo 

zástupci ČSMG.  

I. 2.  Podle této směrnice se poskytují cestovní náhrady osobám, na které se nevztahuje část sedmá 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění. Na poskytnutí uvedených náhrad není 

právní nárok.  

 

 

II.  Okruh osob 

II. 1.  Na základě členského vztahu jsou cestovní náhrady vypláceny:  

a. členům ČSMG registrovaným v ČSMG v souladu s platným registračním řádem a 

ostatními předpisy ČSMG, 

b. členům orgánů, odborných komisí, expertních a poradních sborů apod. ČSMG. 

II. 2. Na základě jiného vztahu jsou cestovní náhrady vypláceny: 

a. nečlenům ČSMG, kteří se účastní akcí ČSMG, participují na jejich zajištění, organizaci, 

jsou hosty, nebo jiným způsobem se na akcích účastní či podílejí (např.: lékař, moderátor, 

hlasatel, lektor, technický pracovník, zahraniční účastníci – zejm. lektoři, choreografové, 

rozhodčí, apod.), 

b. nečlenům ČSMG, kteří vykonávají pro ČSMG jinou činnost. 

II. 3. Cestovní náhrady jsou vypláceny v případech stanovených: 

a. předpisy ČSMG, 

b. rozhodnutími Předsednictva ČSMG, 

c. rozpisy soutěží, propozicemi akcí, pozvánkami apod. 

 

 

III.  Jízdní výdaje (dále jen „cestovné“) 

III. 1.  Cestovné hrazené při akcích na území ČR 

III. 1.1.  Při použití hromadné dopravy je hrazeno cestovné/jízdné:  

a. autobusem, 

b. vlakem II. třídy (včetně IC, EC, Super City apod.), 

c. místní dopravou – účastníkům s bydlištěm mimo obec konání akce. 

III. 1.2.  Při dopravě vlastním automobilem/vozidlem činí sazba základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel za 1 km jízdy u: 

a. osobních silničních motorových vozidel 2,00 Kč, 

b. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč. 

Při použití motorového vozidla: 

 Parkovné je možné hradit na dobu nezbytně nutnou. 

 Místní doprava se nehradí. 

III. 1.3.  Při použití jiného dopravního prostředku (včetně letecké dopravy) nebo vlaku I. třídy se poskytuje 

náhrada ve výši dle Článku III., odst. 1.2., písm. a. této Směrnice. 

III. 1.4.  Použití taxi je možné uhradit v nezbytně nutných případech, podléhá schválení předsedy ČSMG. 
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III. 2.  Cestovné hrazené při akcích pořádaných mimo území ČR  

III. 2.1.  Cestovné na akce mimo území ČR podléhá předchozímu schválení Předsednictva ČSMG, příp. 

členů Předsednictva ČSMG dle Stanov ČSMG. 

III. 2.2. Při použití hromadné dopravy je hrazeno cestovné/jízdné:  

a. Letecky: letenka v turistické třídě, pokud možno s využitím dostupných slev (nízkonákladové 

lety, skupinové slevy, slevy s ohledem na věk apod.). 

b. Vlakem: vlak II. třídy, příp. lehátkový nebo lůžkový (pokud možno s využitím slev). 

c. Autobusem: linková doprava. 

d. Smluvně zajištěnou autobusovou / automobilovou dopravou. 

III. 2.3.  Při dopravě vlastním automobilem/vozidlem činí sazba základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel za 1 km jízdy u: 

a. osobních silničních motorových vozidel 2,00 Kč, 

b. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč. 

Při použití motorového vozidla v zahraničí: 

 Parkovné je možné uhradit na dobu nezbytně nutnou. 

 Dálniční poplatky a dálniční známky je možné uhradit na dobu nezbytně nutnou. 

 Nákup pohonných hmot v zahraničí si zajišťuje řidič z vlastních prostředků. 

III. 2.4. Použití taxi v zahraničí je možné v nezbytně nutných případech, podléhá schválení předsedy 

ČSMG nebo vedoucího akce (např. zdravotní důvody).  

III. 3.  Hrazené cestovné zahraničních účastníků zvaných na akce v ČR (týká se např. zahraničních 

lektorů, choreografů, trenérů, zvaných rozhodčích apod.) 

III. 3.1.  Cestovné je hrazeno dle předchozí dohody s účastníkem a na základě předchozího schválení 

Předsednictvem ČSMG, příp. členy Předsednictva ČSMG dle Stanov ČSMG. 

 

 

IV. Stravování 

IV. 1.  Hrazené hromadné stravování v ČR 

IV. 1.2 Hromadné stravování je možné poskytnout při: 

a. výcvikových táborech, 

b. národních i mezinárodních soutěžích, 

c. jednáních orgánů ČSMG a jiných jednáních, schůzích atd., 

d. školeních, workshopech, konferencích apod. 

IV. 1.3.  Výši hromadného stravování dohodne organizační vedoucí akce se sekretářem ČSMG, a to 

v souladu se Směrnicemi ČSMG. 

IV. 2. Hrazené hromadné stravování a poskytnutí stravného při zahraničních cestách 

IV. 2.1. Stravné je možné poskytnout při zahraničních cestách v těchto případech: 

a. účastníkům MS, ME, MEJ, MSJ, YOG, OH a SP, 

b. účastníkům školení mezinárodních rozhodčích, 

c. účastníkům (zástupcům ČSMG) na kongresech či zasedáních jiných orgánů, komisí apod. 

FIG, UEG nebo jiných mezinárodních organizací. 

IV. 2.2. Výše zahraničního stravného je schvalována Předsednictvem ČSMG, příp. členy Předsednictva 

ČSMG dle Stanov ČSMG, a orientačně je pro příslušný rok stanovena platným prováděcím 

předpisem, kterým se provádí příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

v platném znění, a kterým se stanoví výše základních sazeb zahraničního stravného. 
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IV. 2.3. Je-li v zahraničí zajištěno částečné hromadné stravování, krátí se stanovená částka zahraničního 

stravného v tomto poměru: 

 Snídaně  20% 

 Oběd  40% 

 Večeře   40% 

IV. 2.4. Proplácená výše úplného nebo částečného hromadného stravování podléhá předchozímu 

schválení Předsednictvem ČSMG, příp. členy Předsednictva ČSMG dle Stanov ČSMG. Pouze ve 

výjimečných případech může být vyšší než schválená výše zahraničního stravného.  

IV. 2.5. Kapesné se neposkytuje.  

 

IV.3.  Hrazené stravování zahraničních účastníků zvaných na akce v ČR (týká se např. zahraničních 

lektorů, choreografů, trenérů, přizvaných rozhodčích apod.) 

IV. 3.1.  Stravování je hrazeno dle předchozí dohody s účastníkem a na základě předchozího schválení 

Předsednictvem ČSMG, příp. členy Předsednictva ČSMG dle Stanov ČSMG. 

 

 

V. Ubytování 

V. 1.  Hrazené ubytování při akcích pořádaných ČSMG 

V. 1.1. Ubytování je možné poskytnou osobám, jejichž bydliště není shodné s místem konání akce, jedná-

li se o: 

a. vícedenní akce a je časově a finančně výhodnější využít ubytování, 

b. akce jednodenní, kdy doba jejich konání neumožňuje dopravu z místa bydliště do doby 

stanoveného zahájení akce anebo dopravu do místa bydliště ještě týž den po ukončení 

akce, 

c. navazuje-li na sebe více akcí a je časově a finančně výhodnější využít ubytování. 

V. 1.2. Ubytování je možné hradit osobám, jejichž bydliště je shodné s místem konání akce, pokud se 

jedná o společnou přípravu reprezentace v souladu s plánem reprezentace, zejm. jedná-li se o 

pedagogický dozor. 

V. 1.3.  Ubytování je hrazeno, pokud je realizováno v zařízení cenově dostupné kategorie (tzn. max. 

penzion nebo hotel kvalitou odpovídající kategorii 3*).  

V. 1.4.  Z povinnosti použít zařízení cenově dostupné kategorie je stanovena tato výjimka: 

 Není-li cenově dostupná kategorie ubytování k dispozici. 

V těchto případech schvaluje proplacení ubytování Předsednictvo ČSMG, příp. členi Předsednictva 

ČSMG dle Stanov ČSMG. 

V. 2. Hrazené ubytování při akcích pořádaných jinými organizacemi 

V. 2.1. Ubytování je možné poskytnout pokud: 

a. je účastník nominován Předsednictvem ČSMG nebo Valnou hromadou ČSMG (zejm. 

závodnice, rozhodčí, trenéři, vedoucí výprav, lékaři, atd.), 

b. účastní-li se akce jako delegát nebo host a reprezentuje ČSMG. 

V. 2.2. Ubytování je hrazeno, pokud je realizováno v zařízení cenově dostupné kategorie (tzn. max. 

penzion nebo hotel kvalitou odpovídající kategorii 3*).  

V. 2.3.  Z povinnosti použít zařízení cenově dostupné kategorie jsou stanoveny tyto výjimky: 

 Není-li cenově dostupná kategorie ubytování k dispozici. 

 Jsou-li nominovaní účastníci akce v zahraničí povinni použít oficiální ubytovací zařízení 

akce (a cenově dostupné kategorie oficiálního ubytování nejsou k dispozici). 

 Použití oficiálního ubytovacího zařízení akce je ve výsledku (při sečtení dalších nákladů – 

např. poplatků za transfery apod.) cenově srovnatelné. 
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 Z jiných organizačních důvodů je použití oficiálního ubytovacího zařízení akce nezbytné. 

V těchto případech schvaluje proplacení ubytování Předsednictvo ČSMG, příp. členi Předsednictva 

ČSMG dle Stanov ČSMG. 

V. 3.  Hrazené ubytování zahraničních účastníků zvaných na akce v ČR (týká se např. zahraničních 

lektorů, choreografů, trenérů, přizvaných rozhodčích apod.) 

V. 3.1.   Ubytování je hrazeno dle předchozí dohody s účastníkem a na základě předchozího schválení 

Předsednictvem ČSMG, příp. členy Předsednictva ČSMG dle Stanov ČSMG. V těchto případech 

neplatí limity kategorie ubytování. 

 

 

VI. Společná ustanovení 

VI. 1.  Částky uvedené v této Směrnici jsou maximální a nesmí být překročeny. 

VI. 2. Poskytnutí náhrad v nižší úrovni je v kompetenci Předsednictva ČSMG, předsedy ČSMG, 

předsedů odborných komisí ČSMG a předsedů oblastních komisí/oblastí ČSMG s ohledem na 

schválený rozpočet. 

VI. 3.  Poskytnutí náhrad ve vyšší úrovni je možné v případech, kdy je stanovena vyšší minimální výše 

cestovních náhrad dotačním programem, z nějž mají být cestovní náhrady vyúčtovány (dotovány). 

Určit konkrétní výši cestovních náhrad je v kompetenci příslušných orgánů (dle příjemce dotace): 

Předsednictva ČSMG, příp. členů Předsednictva ČSMG dle Stanov ČSMG, nebo Oblastních 

komisí/Oblastí, příp. předsedů Oblastních komisí/Oblastí ČSMG.  

VI. 4.  Cestovní náhrady se proplácí účastníkům na základě předložených originálních dokladů. Pokud je 

doklad vystaven na částku v zahraniční měně, proplácí se cestovní náhrady na základě takového 

dokladu v příslušné měně nebo v přepočtu na českou měnu, a to dle předchozí dohody. 

V některých případech mohou být náklady placeny poskytovatelům dopravy, ubytování či 

stravování přímo ČSMG (určeno rozpisem, pozvánkou, instrukcemi, rozhodnutími apod.).  

VI. 5. O případech, které tato Směrnice nepostihuje, rozhoduje Předsednictvo ČSMG či jeho členové 

v souladu se Stanovami ČSMG. 

 

 

 

Blanka Mlejnková 

Předsedkyně  

Českého svazu moderní gymnastiky, z.s. 

 

 

 

Petra Smějová 

Předsedkyně ekonomiky, marketingu a propagace  

Českého svazu moderní gymnastiky, z.s. 

 

 


