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Výňatek z přílohy č. 3 Rozpisu soutěží krajského přeboru MS KVS 

 

s platností od 1. 1. 2022 

A) Cestovní náhrady  

Výše cestovních náhrad se řídí Prováděcím předpisem „Cestovní náhrady členů ČVS“ ke směrnici 

09/2011 „Hospodaření v ČVS“ schválenou SR ČVS dne 4. 12. 2019 s účinností od 1. 1. 2022. 

1. Jízdné 

1.1 Náhrada prokázaných jízdních výdajů veřejnou hromadnou dopravou z místa bydliště do místa 

konání akce a zpět 

1.2 Náhrada při použití soukromého motorového vozidla: 

1.2.1 Základní náhrada za kilometr jízdy 4,70 Kč, 

1.2.2 Základní náhrada za kilometr jízdy při použití vozidla dvěma osobami  5,20 Kč, 

1.2.3 Základní náhrada za kilometr jízdy při použití vozidla třemi osobami  5,70 Kč, 

1.2.4 Pro účely výplaty jízdních výdajů rozhodčím v soutěžích KP MS KVS se stanovuje 

náhrada za místní hromadnou dopravu ve výši tarifu MHD a není nutno ji prokazovat, 

1.2.5 Pokud příjemci náhrad ze stejného místa nebo míst ležících na cestě použijí do místa 

akce jedno vozidlo společně, tak náhrada přísluší pouze řidiči vozidla, 

1.2.6 Stanovuje se tzv. „zásada úspornosti“, tj. že rozhodčí jsou povinni využívat společného 

užití jednoho vozidla, jestliže jejich místo bydliště je jednak ve vzájemné blízkosti nebo 

v tzv. nácestném směru (při delegaci 2, 3 a 4 rozhodčích do stejného místa utkání i 

rozdílný pořadatel a soutěž). 

1.2.7 Pro výpočet výše jízdních výdajů se stanovuje vzdálenost mezi místem bydliště a 

místem konání akce skutečným počtem ujetých km. Rozhodčí je povinen volit trasu bez 

neodůvodněných zajížděk. V případech, kdy pořadatel nesouhlasí s předloženým 

vyúčtováním ujetých km, bude vzdálenost pro výpočet náhrady jízdného stanovena na 

základě dostupných mapových či navigačních systémů. 

2. Stravné 

2.1 Doba trvání akce:  do 5 hodin  náhrada nepřísluší, 

  5 až 12 hodin 99,- Kč, 

  12 až 18 hodin 151,- Kč, 

  18 a více hodin 237,- Kč. 

2.2 Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci, včetně doby strávené na cestě 

2.3 Stravné nenáleží rozhodčímu(ím) a funkcionáři(ům), koná-li se utkání - akce v místě jejich 

bydliště. 
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