
Směrnice 

k proplácení příspěvku na dopravu na určené místo odjezdu/odletu  

na centrální akce Českého svazu moderního pětiboje 

 

1. Úvodní ustanovení  

Směrnice k proplácení příspěvku na dopravu na určené místo odjezdu/odletu na centrální akce 

Českého svazu moderního pětiboje (dále jen „směrnice“) upravuje podmínky pro proplácení 

příspěvku na dopravu na určené místo odjezdu/odletu na centrální akce spolku Český svaz 

moderního pětiboje, z. s., IČO: 62940481, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, 

zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 192 (dále 

jen „ČSMP“) pro nominované účastníky na centrální akci z místa jejich bydliště.  

Nominaci účastníků na centrální akci ČSMP schvaluje výkonný výbor ČSMP (dále jen „VV 

ČSMP“). Účastníkem na základě nominace VV ČSMP může být v odůvodněném případě 

také osoba, která není členem ČSMP (např. trenér, lékař, fyzioterapeut, apod.).  

Schválená nominace obsahuje určené místo odjezdu/odletu na centrální akci ČSMP.  

Místem bydliště se rozumí trvalé bydliště nominovaného účastníka nebo jiné bydliště 

nominovaného účastníka, ve kterém nominovaný účastník bydlí s úmyslem zdržovat se tam 

delší dobu (např. z důvodu sportovní přípravy, studia, vlastnictví nemovitosti, apod.). Místo 

bydliště nominovaného účastníka se pro účely této směrnice může nacházet pouze na území 

České republiky. 

 

2. Příspěvek na dopravu 

Nárok na příspěvek na dopravu má každý VV ČSMP nominovaný účastník na centrální akci 

ČSMP, jehož místo bydliště se nachází mimo město, ve kterém se nachází určené místo 

odjezdu/odletu na centrální akci ČSMP. 

 

3. Výše příspěvku na dopravu  

Příspěvek na dopravu na cestu nominovaného účastníka z místa bydliště do určeného místa 

odjezdu/odletu na centrální akci ČSMP, je stanoven na částku odpovídající výši jízdného 

(zpáteční cesta) veřejnou dopravou, kterou se rozumí výhradně autobusová doprava nebo 

doprava vlakem či MHD (nikoliv však taxtislužba nebo jiná osobní přeprava) na základě 

předložených jízdenek/dokladů o zaplacení. Příspěvek na jízdné vlakem je proplácen 

maximálně do výše ceny zpáteční jízdenky I. třídou dopravce České dráhy, a.s. nebo 

srovnatelnou třídou jiného dopravce (nemá-li dopravce I. třídu, maximálně pak do tarifu 

Business).  

 

Pokud se nominovaný účastník rozhodne do určeného místa odjezdu/odletu na centrální akci 

ČSMP cestovat jinak než veřejnou dopravou, příspěvek na dopravu na cestu nominovaného 

účastníka z místa bydliště do určeného místa odjezdu/odletu na centrální akci ČSMP je 

stanoven na částku odpovídající 1,50 Kč za 1 km vzdálenosti cesty osobním automobilem 

z místa bydliště nominovaného účastníka do určeného místa odjezdu/odletu na centrální akci 

ČSMP.  



4. Vyúčtování příspěvku na dopravu 

Vyúčtování příspěvku na dopravu veřejnou dopravou se provádí na základě nominovaným 

účastníkem předložených jízdenek/dokladů o zaplacení prokazujících uskutečněnou cestu.  

Vyúčtování příspěvku, pokud nominovaný účastník nevyužije veřejnou dopravou, se provádí 

na základě nominovaným účastníkem vyplněného příslušného formuláře ČSMP. Vzdálenost 

v km mezi místem bydliště a určeným místem odjezdu/odletu na centrální akci ČSMP se určuje 

podle výpočtu (plánování) cesty osobním automobilem na www.mapy.cz 

 

5. Závěrečná ustanovení 

Na poskytnutí příspěvku na dopravu není právní nárok. Záměna příspěvku na dopravu za 

jakékoli jiné plnění není možná. VV ČSMP si vyhrazuje právo příspěvek na dopravu 

neposkytnout, zejména pokud by mělo nebo mohlo dojít ke zneužití příspěvku. 

Příspěvek na dopravu na určené místo odjezdu/odletu na centrální akce ČSMP se podle této 

směrnice poskytuje na centrální akce ČSMP konané v době od 1. 1. 2020 do odvolání.  

 

 

Schváleno výkonným výborem ČSMP, 21. 1. 2020 

 

 


