
Český svaz moderního pětiboje 

 

Směrnice o poskytování příspěvku na úhradu cestovních výdajů  

a odměn trenérům za účast na akci 

 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

 

1. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu cestovních výdajů 

a odměn trenérům za účast na akci, které vzniknou v souvislosti se sportovní činností nebo 

v souvislosti s výkonem dobrovolných funkcí v rámci spolku Český svaz moderního 

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

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

(dále jen „ČSMP“), případně souvisejících s jinou účastí na akcích ČSMP (dále vše jen 

„akce ČSMP“). 

  

2. Akce ČSMP se dělí na „centrální akce“ a „individuální akce“. Centrální akcí se rozumí akce 

ČSMP schválená jako „centrální akce“ výkonným výborem ČSMP; jedná se o prioritní akce 

ČSMP. Individuální akcí (jedné nebo více osob) se rozumí akce ČSMP jako jsou 

např. závody (zpravidla přípravné závody), soustředění nebo tréninky schválené jako 

„individuální akce“ reprezentačním trenérem (z rozpočtu reprezentace), koordinátorem 

mládeže (z rozpočtu mládeže), předsedou nebo generálním sekretářem (z rozpočtu svazu), 

přičemž uskutečnění takové akce ČSMP a účast na takové akci ČSMP vychází z možností 

rozpočtů po zajištění centrálních akcí.  

 

3. Podle podmínek stanovených v této směrnici se poskytuje příspěvek na úhradu cestovních 

výdajů na akci ČSMP a odměna trenérům za účast na akci ČSMP funkcionářům ČSMP, 

registrovaným sportovcům ČSMP, členům ČSMP a osobám, které nejsou členy ČSMP, 

všichni za podmínky, že byly příslušným orgánem ČSMP na akci ČSMP nominováni 

a jejich účast na akci ČSMP byla příslušným orgánem schválena, (dále všichni společně jen 

„člen“). Nárok na příspěvek a odměnu podle této směrnice nemají osoby, které jsou 

zaměstnanci ČSMP v pracovním poměru (pracovní smlouva), s výjimkou nároku na 

odměnu trenéra za účast na centrální akci podle čl. 5 odst. 1 písm. c) této směrnice, ani 

osoby, které vykonávají pro ČSMP činnost jako osoby samostatně výdělečně činné.  

 

 

Čl. 2 Rozsah příspěvku na úhradu cestovních výdajů 

       

1. ČSMP může podle významnosti akce ČSMP, svých finančních (rozpočtových) možností 

a potřeb, avšak bez právního nároku, poskytnout členovi příspěvek na cestovní výdaje za 

účelem účasti člena na akci ČSMP v následujícím rozsahu: 

  

a) Náhrada jízdních výdajů; 

 

b) náhrada výdajů na ubytování; 

 

c) náhrada stravného na území České republiky; 

 

d) náhrada stravného v zahraničí; 

 

e) kapesné při zahraničních cestách. 

 



2. Podmínky pro poskytnutí příspěvku na úhradu cestovních výdajů (např. mimo jiné také 

stanovení cestovní třídy, oprávnění k použití vlastního vozidla, výběr ubytovacího zařízení, 

poskytnutí bezplatného jídla apod.) pro každou akci ČSMP nebo druh akcí ČSMP stanoví 

předem v nominaci člena reprezentační trenér, koordinátor mládeže, předseda nebo 

generální sekretář resp. ten, kdo člena na akci ČSMP nominuje (dále jen „nominující 

orgán“), a schválí výkonný výbor ČSMP, reprezentační trenér, koordinátor mládeže,  

předseda nebo generální sekretář podle toho, zda se jedná o centrální akci nebo individuální 

akci (dále jen „schvalující orgán“). V případě centrálních akcí je schvalujícím orgánem 

výkonný výbor ČSMP. V případě individuálních akcí je schvalujícím orgánem nominující 

orgán.  

 

3. Nominující orgán a schvalující orgán při svém rozhodování dodržují zásady rovného 

zacházení a zákazu diskriminace, a dále vychází ze schváleného rozpočtu ČSMP, který se 

může dle aktuálních potřeb po dohodě s generálním sekretářem upravit, avšak pouze za 

předpokladu dodržení podmínek čerpání jednotlivých dotací/příspěvků z rozpočtu ČSMP. 

 

 

Čl. 3 Výše příspěvku na úhradu cestovních výdajů  

 

1. Příspěvek na náhradu jízdních výdajů lze členovi poskytnout do výše:   

 

a) Na centrální akci:  

 

i. Ceny hromadné dopravy (železnice, autobus). 

 

ii. Při použití vlastního motorového vozidla, pouze však s předchozím souhlasem 

nominujícího orgánu, lze členovi uhradit jízdní výdaje ve výši 5,50 Kč za 1 km 

(v případě, s předchozím souhlasem nominujícího orgánu, použití 8 nebo 9 

místného minibusu 8,50 Kč za 1 km), nebo ve výši náhrady jízdních výdajů 

vypočtených podle § 157 a § 158 zákoníku práce ve spojení s vyhláškou MPSV 

podle § 189 odst. 1 zákoníku práce, podle toho, která částka je nižší. 

 

iii. Ceny jízdních výdajů prokazatelně a účelně vynaložených členem na použití 

místní hromadné dopravy. 

 

iv. Příspěvek na dopravu na určené místo odjezdu/odletu na centrální akci a zpět 

lze členovi poskytnout v částce 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 

bude 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 na centrální akci nominovaný člen rozhodne do určeného místa 

odjezdu/odletu na centrální akci po předchozí dohodě s nominujícím orgánem 

cestovat jinak než veřejnou dopravou, příspěvek na dopravu na cestu 

nominovaného člena z místa bydliště do určeného místa odjezdu/odletu na 

centrální akci a zpět lze poskytnout v částce odpovídající 1,50 Kč za 1 km 

vzdálenosti cesty motorovým vozidlem (podle plánu cesty na www.mapy.cz 

nebo jiném obdobném plánovači tras) z místa bydliště nominovaného člena do 

určeného místa odjezdu/odletu na centrální akci a zpět.  

 



 

b) Na individuální akci:  

 

i. Ceny hromadné dopravy (železnice, autobus).  

 

ii. Při použití vlastního motorového vozidla, pouze však s předchozím souhlasem 

nominujícího orgánu, lze členovi uhradit jízdní výdaje ve výši 5,50 Kč za 1 km 

(v případě, s předchozím souhlasem nominujícího orgánu, použití 8 nebo 9 

místného minibusu 8,50 Kč za 1 km), nebo ve výši náhrady jízdních výdajů 

vypočtených podle § 157 a § 158 zákoníku práce ve spojení s vyhláškou MPSV 

podle § 189 odst. 1 zákoníku práce, podle toho, která částka je nižší. 

 

iii. Na základě předchozího souhlasu nominujícího orgánu lze členovi poskytnout 

příspěvek na dopravu na cestu nominovaného člena z místa bydliště do určeného 

místa tréninku a zpět v částce ve výši odpovídající 1,50 Kč za 1 km vzdálenosti 

cesty motorovým vozidlem z místa bydliště nominovaného člena do určeného 

místa tréninku a zpět. Místo bydliště nominovaného člena však musí být 

vzdáleno minimálně 50 km, při užití optimální trasy motorovým vozidlem 

(podle plánu cesty na www.mapy.cz nebo jiném obdobném plánovači tras), od 

určeného místa tréninku.  

 

c) Reprezentační testy pro nominujícím orgánem pozvané sportovce a trenéry: Ceny 

hromadné dopravy (železnice, autobus). Při použití vlastního motorového vozidla, 

pouze však s předchozím souhlasem nominujícího orgánu, lze sportovci a trenérovi 

uhradit jízdní výdaje ve výši 5,50 Kč za 1 km (v případě, s předchozím souhlasem 

nominujícího orgánu, použití 8 nebo 9 místného minibusu 8,50 Kč za 1 km), nebo ve 

výši náhrady jízdních výdajů vypočtených podle § 157 a § 158 zákoníku práce ve 

spojení s vyhláškou MPSV podle § 189 odst. 1 zákoníku práce, podle toho, která částka 

je nižší. 

 

d) Zajištění přepravy materiálu, zajištění pořádání závodů ČSMP, zajištění nezbytných 

úkonů souvisejících s účelem a činností ČSMP: Ceny hromadné dopravy (železnice, 

autobus). Při použití vlastního motorového vozidla, pouze však s předchozím 

souhlasem nominujícího orgánu, lze členovi uhradit jízdní výdaje ve výši 5,50 Kč za 1 

km (v případě, s předchozím souhlasem nominujícího orgánu, použití 8 nebo 9 místného 

minibusu 8,50 Kč za 1 km), nebo ve výši náhrady jízdních výdajů vypočtených podle 

§ 157 a § 158 zákoníku práce ve spojení s vyhláškou MPSV podle § 189 odst. 1 

zákoníku práce, podle toho, která částka je nižší. 

 

2. Příspěvek na náhradu výdajů na ubytování lze členovi poskytnout do výše ceny ubytování 

prokazatelně a účelně vynaložených členem na ubytování v ubytovacím zařízení určeném 

nominujícím orgánem. 

 

3. Příspěvek na náhradu stravného na území České republiky lze členovi poskytnout do výše 

vypočtené podle § 163 zákoníku práce ve spojení s vyhláškou MPSV podle § 189 odst. 1 

zákoníku práce.  

 

4. Příspěvek na náhradu stravného v zahraničí lze členovi poskytnout do výše vypočtené podle 

§ 170 zákoníku práce ve spojení s vyhláškou MPSV podle § 189 odst. 4 zákoníku práce, 

přičemž při výpočtu stravného platí následující: 

 



a) Základní sazba zahraničního stravného pro členy činí v celých měnových jednotkách 

100 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát vyhláškou 

MPSV podle § 189 odst. 4 zákoníku práce; 

 

b) trvá-li zahraniční cesta méně než 5 hodin, zahraniční stravné se neposkytuje; 

 

c) trvá-li zahraniční cesta od 5 hodin do 12 hodin, náleží členovi zahraniční stravné ve výši 

1/3 ze základní sazby vypočtené podle písm. a) výše; pokud člen v době trvání cesty 

obdržel jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které člen finančně 

nepřispívá (dále jen „bezplatné jídlo“), zahraniční stravné se neposkytuje; 

 

d) trvá-li zahraniční cesta od 12 hodin do 18 hodin, náleží členovi zahraniční stravné ve 

výši 2/3 ze základní sazby vypočtené podle písm. a) výše; pokud člen v době trvání 

cesty obdržel bezplatné jídlo, zahraniční stravné se o každé takto poskytnuté bezplatné 

jídlo snižuje o 1/2; 

 

e) trvá-li zahraniční cesta od 18 hodin do 24 hodin, náleží členovi zahraniční stravné ve 

výši základní sazby vypočtené podle písm. a) výše; pokud člen v době trvání cesty 

obdržel bezplatné jídlo, zahraniční stravné se o každé takto poskytnuté bezplatné jídlo 

snižuje o 1/3. 

 

5. Příspěvek na kapesné při zahraničních cestách lze členovi poskytnout na základě návrhu 

nominujícího orgánu do výše 40 % zahraničního stravného stanoveného postupem podle 

odst. 4 této směrnice. 

 

6. ČSMP při plnění svého účelu spolupracuje s ASC Dukla Praha. Při účasti na vybraných 

centrálních akcích, konkrétně pak na MS, ME a OH v moderním pětiboji, případně dle 

ad hoc dohody ČSMP s ASC Dukla Praha schválené výkonným výborem ČSMP nebo 

nominujícím orgánem také na dalších akcích, poskytne ČSMP na takovou akci vyslaným 

členům, kteří jsou v době trvání takové akce zaměstnanci ASC Dukla Praha nebo pro ASC 

Dukla Praha pracují na DPP (dohoda o práci konané mimo pracovní poměr) stravné ve výši 

vypočtené podle zákoníku práce nebo zákona o vojácích z povolání, podle zařazení člena 

u ASC Dukla Praha.  

 

 

Čl. 4 Další podmínky pro poskytnutí příspěvku na úhradu cestovních výdajů  

 

1. Příspěvek na úhradu cestovních výdajů podle čl. 3 této směrnice bude členovi zkrácen 

o výši příspěvku na úhradu cestovních výdajů nebo jiného obdobného příspěvku/náhrady 

za účelem účasti na akci ČSMP, který člen obdrží (přičemž je nerozhodné, zda před akcí 

ČSMP, v průběhu akce ČSMP nebo po akci ČSMP) od ASC Dukla Praha, pokud bude člen 

na shodnou akci ČSMP vyslán současně také ASC Dukla Praha. O výši příspěvku na úhradu 

cestovních výdajů nebo jiného obdobného příspěvku/náhrady od ASC Dukla Praha ČSMP 

příspěvek na cestovní výdaje členovi zkrátí nebo vůbec neposkytne.  

 

2. Po ukončení cesty na akci ČSMP je člen povinen předložit generálnímu sekretáři (nebo 

ekonomce ČSMP) písemné doklady potřebné pro vyúčtování (jízdenky, doklady 

o ubytování apod.) dle Účetní směrnice ČSMP a vrátit nevyčerpanou zálohu, pokud byla 

členovi poskytnuta. Ve výjimečných případech může ČSMP rozhodnout o tom, že 

příspěvek na úhradu cestovních výdajů bude členovi poskytnut i bez předložení 

originálního dokladu (např. při ztrátě nebo krádeži apod.) na základě písemného čestného 

prohlášení člena (dle Účetní směrnice ČSMP). Do 14 dnů ode dne předložení písemných 



dokladů členem, pokud se člen s ČSMP nedohodne jinak, je ČSMP povinen provést 

vyúčtování příspěvku na cestovní výdaje.  

 

 

Čl. 5 Odměna trenérům za účast na centrální akci  

 

1. ČSMP poskytne trenérům, i pokud nejsou členy ČSMP, jejichž účast na centrální akci za 

ČSMP je schválena výkonným výborem ČSMP, odměnu za účast na centrální akci 

v následující výši: 

 

a) Trenérovi nominovanému na centrální akci, který není zaměstnancem ČSMP 

v pracovním poměru ani zaměstnancem ASC Dukla Praha v pracovním poměru, 

odměnu ve výši 1.000 Kč/den. 

 

b) Trenérovi nominovanému na centrální akci, který je zaměstnán na DPP u ČSMP nebo 

ASC Dukla Praha odměnu ve výši 750 Kč/den. 

 

c) Trenérovi nominovanému na centrální akci, který je zaměstnancem ČSMP v pracovním 

poměru na ½ zkrácený úvazek nebo zaměstnancem ASC Dukla Praha v pracovním 

poměru na ½ zkrácený úvazek, odměnu ve výši 500 Kč/den; v případě trenéra, který je 

zaměstnancem ČSMP v pracovním poměru dle předchozí věty, se jedná o nárokovou 

složku mzdy podle zákoníku práce.  

 

2. Trvá-li centrální akce do 5 hodin, odměna trenérovi nenáleží. Trvá-li centrální akce od 5 

hodin do 12 hodin, odměna na den se krátí na 1/3, trvá-li centrální akce od 12 hodin do 18 

hodin, odměna na den se krátí na 2/3, a trvá-li centrální akce od 18 hodin do 24 hodin, 

odměna na den se nekrátí. 

 

3. Pokud bude trenér vyslán na centrální akci současně ČSMP i ASC Dukla Praha, odměna za 

účast na centrální akci bude trenérovi zkrácena o výši doplatku stravného poskytnutého 

trenérovi ASC Dukla Praha nebo ČSMP. 

 

4. Vyúčtování odměny trenérům za účast na centrální akci provádí ČSMP na konci každého 

pololetí nebo na konci kalendářního roku, pokud se trenér s generálním sekretářem 

nedohodne jinak. 

 

 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věci příspěvků na úhradu cestovních výdajů a odměn trenérům podle této směrnice jsou 

za ČSMP oprávněni se členy jednat výkonný výbor ČSMP, reprezentační trenéři, 

koordinátor mládeže, generální sekretář a předseda. 

 

2. V případě rozporů mezi členem a osobou oprávněnou za ČSMP na základě této směrnice 

jednat rozhoduje s konečnou platností o poskytnutí příspěvku na úhradu cestovních výdajů 

(rozsahu a podmínkách) a odměny trenérům za účast na centrální akci výkonný výbor 

ČSMP.  

 

3. Na příspěvek na úhradu cestovních výdajů nemá člen právní nárok. Na odměnu za účast na 

centrální akci nemá člen (trenér) právní nárok. 

 

4. Příspěvky na úhradu cestovních výdajů poskytované na základě této směrnice jsou 

příspěvkem na úhradu nákladů, které členové vynaložili ze svého v souvislosti 



s dobrovolnou činností pro ČSMP.  Nejedná se tak o plnění, kterým by došlo u členů ke 

zvýšení jejich majetku. 

 

5. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení směrnice výkonným výborem 

ČSMP a nahrazuje dosavadní Směrnici o poskytování příspěvku na cestovní výdaje,  

Směrnici na proplácení příspěvku na dopravu na určené místo odjezdu/odletu na centrální 

akce Českého svazu moderního pětiboje a Směrnici na vyplácení odměn trenérům za účast 

na centrální akci.  

 

6. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČSMP dne 17. 6. 2021. 


