
 

 

 

 

 
PŘEDPIS PRO ÚHRADU VÝDAJŮ NA CESTOVNÉ 

Tento předpis upravuje výši náhrad výdajů na cestovné dle ustanovení, především 
§ 6, odst. 10, písm. b) bod 3, za použití § 6 odst. 7, písm. a), §4 odst. 1. písm. k) bod 
2, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Náhrady výdajů na cestovné jsou poskytovány: 

a) v souvislosti s výkonem funkce v ČSOS (členové předsednictva ČSOS, 
výkonného výboru ČSOS, rad ČSOS, vedení sekcí ČSOS a jednotlivých komisí 
sekcí ČSOS), 

b) v souvislosti se zabezpečením sportovní přípravy a reprezentace (členové 
reprezentačních družstev dospělých, juniorů, resp. výběru dorostu v OB, LOB, 
MTBO, Trail-O a členové realizačních týmů, a dále osoby přizvané k účasti na 
sportovní akci, se kterými je uzavřena smlouva o úhradě cestovních nákladů), 

c) v souvislosti se zabezpečením činnosti ČSOS (lektoři, organizátoři a jiní 
účastníci školení, seminářů, schůzí apod., kteří jsou členy ČSOS), 

d) v souvislosti se zabezpečením přípravy a průběhu pořádaných mezinárodních 
soutěží ČSOS (členové organizačního výboru, pořadatelé, rozhodčí apod., kteří 
jsou členy ČSOS). 

2. VV-ČSOS stanovil proplácet náhrady výdajů na cestovné až do odvolání 
následovně: 

a) Při použití veřejné dopravy dle povoleného dopravního prostředku v prokázané 
výši na základě dodaných dokladů, 

b) při použití vlastního automobilu, za podmínek, že vozidlo je havarijně pojištěno: 

ve výši 4,- Kč/km 
• na zasedání P-ČSOS, VV-ČSOS, vedení sekcí, komisí a rad. 

• na zabezpečení školení a seminářů 

• na zabezpečení sportovní přípravy reprezentace a výběru dorostu OB 

ve výši 4,50 Kč/km 
• na zabezpečení sportovní přípravy reprezentace a výběru dorostu LOB, 

MTBO a reprezentace Trail-O 

až do výše 4,- Kč/km 
• na jednání VH ČSOS 

• na sportovní akce pořádané ČSOS 

Generální sekretář ČSOS může ve výjimečných případech na základě žádosti 
upravit výši náhrady výdajů na cestovné až do výše dané zákonnými předpisy. 

 

Schválil VV-ČSOS dne 13.4.2022, doplněno 24.1.2023 


