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Vyhláška k proplácení cestovních náhrad
 
Úvodní ustanovení 
Vyhláška upravuje způsob proplácení cestovních náhrad u cest konaných ve prospěch 
střediska. 
Související předpisy 
Hospodářský řád Junáka 
Směrnice k proplácení cestovních náhrad
Pravidla 

1) Cestovní náhrady budou propláceny činovníkům v rámci jejich činnosti. Cestovní 
náhrady budou propláceny:

a. při použití hromadného dopravního prostředku 
zakoupené jízdence, 

b. při použití osobního automobilu 
za použití dopravního prostředku. Pro použití vozidla na příslušnou akci pořádanou v 
rámci střediska může středisková rada schválit cenu odlišnou, vždy však do 3 Kč/km.

2) Činovník musí mít před cestou se střediskem uzavřenou Smlouvu o
cestovních náhrad. 

3) Cestovní náhrady činovníků se hradí z rozpočtů oddílů nebo jednotlivých akcí. 
4) Cestovní náhrady je činovník povinen vyúčtovat do jednoho měsíce od uskutečnění 

cesty. 
5) Cestovní příkaz schvaluje vedoucí střediska, který činovník

Cestovní příkaz v rámci akce schvaluje vedoucí akce.
6) Pro techniku výpočtu proplácení cestovních náhrad platí Směrnice pro proplácení 

cestovních náhrad vydaná VRJ.
Závěrečná ustanovení 
Vyhláška byla schválena dne 
 
 . 
Mgr. Martin Mašín, Ph.D. 
vedoucí střediska 
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Vyhláška k proplácení cestovních náhrad 

Vyhláška upravuje způsob proplácení cestovních náhrad u cest konaných ve prospěch 

Směrnice k proplácení cestovních náhrad 

Cestovní náhrady budou propláceny činovníkům v rámci jejich činnosti. Cestovní 
náhrady budou propláceny: 
při použití hromadného dopravního prostředku – cenu jízdného uvedeného na 
při použití osobního automobilu – cenu spotřebovaných PHM + 3 Kč/km jako náhradu 
za použití dopravního prostředku. Pro použití vozidla na příslušnou akci pořádanou v 
rámci střediska může středisková rada schválit cenu odlišnou, vždy však do 3 Kč/km.
Činovník musí mít před cestou se střediskem uzavřenou Smlouvu o
Cestovní náhrady činovníků se hradí z rozpočtů oddílů nebo jednotlivých akcí. 
Cestovní náhrady je činovník povinen vyúčtovat do jednoho měsíce od uskutečnění 
Cestovní příkaz schvaluje vedoucí střediska, který činovníka na cestu vysílá. 
Cestovní příkaz v rámci akce schvaluje vedoucí akce. 
Pro techniku výpočtu proplácení cestovních náhrad platí Směrnice pro proplácení 
cestovních náhrad vydaná VRJ. 

 10. 11. 2015 a nabývá účinnosti dne 10. 11. 2015.

 

Vyhláška upravuje způsob proplácení cestovních náhrad u cest konaných ve prospěch 

Cestovní náhrady budou propláceny činovníkům v rámci jejich činnosti. Cestovní 
cenu jízdného uvedeného na 

+ 3 Kč/km jako náhradu 
za použití dopravního prostředku. Pro použití vozidla na příslušnou akci pořádanou v 
rámci střediska může středisková rada schválit cenu odlišnou, vždy však do 3 Kč/km. 
Činovník musí mít před cestou se střediskem uzavřenou Smlouvu o proplácení 
Cestovní náhrady činovníků se hradí z rozpočtů oddílů nebo jednotlivých akcí.  
Cestovní náhrady je činovník povinen vyúčtovat do jednoho měsíce od uskutečnění 

a na cestu vysílá. 
Pro techniku výpočtu proplácení cestovních náhrad platí Směrnice pro proplácení 

10. 11. 2015.   
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Přílohy 
Smlouva o proplácení cestovních náhrad

SMLOUVA O PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
Junák –

Přípotoční 19, 100 00 Praha 10; statutární orgán Mgr. Martin Mašín, Ph.D.; IČO 18629750 (dále jen 

 
Jméno a příjmení:............................................................................................................
Bydliště:............................................................................................................................
Datum narození: ....................................................
se dohodli, ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2
uzavření této smlouvy takto: 
I. 
Středisko se zavazuje poskytnout druhé smluvní straně cestovní náhrady za uskutečněné služební 
cesty v souvislosti s činností konanou ve prospěch střediska.
II. 
Cestovné bude poskytováno na zákla
proplácení cestovních náhrad. 
III. 
Středisko je oprávněno od této smlouvy odstoupit zjistí
strany výše uvedeného činovníka, zejména zjistí
neoprávněně. 
IV. 
Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu jednoho roku.
V ......................................  dne ............                
  
..............................................................                
                    středisko   
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Smlouva o proplácení cestovních náhrad 
SMLOUVA O PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD 

– český skaut, středisko STOVKA Praha, z.s. 
Přípotoční 19, 100 00 Praha 10; statutární orgán Mgr. Martin Mašín, Ph.D.; IČO 18629750 (dále jen 

středisko)  
  a 

............................................................................................................
............................................................................................................................

.................................................... 
se dohodli, ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, na 

Středisko se zavazuje poskytnout druhé smluvní straně cestovní náhrady za uskutečněné služební 
cesty v souvislosti s činností konanou ve prospěch střediska. 

Cestovné bude poskytováno na základě řádně vyplněného cestovního příkazu dle Směrnice k 

Středisko je oprávněno od této smlouvy odstoupit zjistí-li hrubé porušení smluvních podmínek ze 
strany výše uvedeného činovníka, zejména zjistí-li, že výše uvedený činovník provádí vyúčtování 

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu jednoho roku.
V ......................................  dne ............                 V ......................................  dne ........... 

..............................................................                 .......................................................
     činovník 

SMLOUVA O PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD 

Přípotoční 19, 100 00 Praha 10; statutární orgán Mgr. Martin Mašín, Ph.D.; IČO 18629750 (dále jen 

............................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

012 Sb. Občanský zákoník, na 

Středisko se zavazuje poskytnout druhé smluvní straně cestovní náhrady za uskutečněné služební 

dě řádně vyplněného cestovního příkazu dle Směrnice k 

li hrubé porušení smluvních podmínek ze 
ovník provádí vyúčtování 

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu jednoho roku. 
V ......................................  dne ...........  

....................................................... 
 


