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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny)  
rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta, a to při řízení a zabezpečení utkání. 

2. Ekonomická směrnice upravuje příspěvek na úhradu cestovních výdajů vynaložených zejména v 
souvislosti s výkonem funkce dle předchozího odstavce, v souvislosti s výkonem volené funkce v 
orgánech Českého svazu házené (dále jen ČSH) nebo v souvislosti s jinou činností konanou v 
zájmu ČSH. 

3. Ekonomická směrnice upravuje sazby a limity pro vybrané náklady při akcích 
organizovaných ČSH. 

4. Ekonomická směrnice upravuje týmové a individuální startovné v soutěžích ČSH. 

5. Ekonomická směrnice upravuje denní odměny a příspěvky na úhradu cestovních výdajů 
reprezentantů a členů realizačních týmů. 

 

 
Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních 

 

Článek 2  

Základní ustanovení 

1. Rozhodčím, pomocným rozhodčím, delegátům, pořadatelské službě náleží podle této směrnice 
odměny: 

a) v soutěžních utkáních řízených ČSH a krajskými svazy házené, 

b) v mezistátních a ostatních utkáních reprezentačních družstev, 

c) v nesoutěžních utkáních. 

2. Pomocným rozhodčím se pro účely této směrnice rozumí zapisovatel, hlasatel a časoměřič. 

3. Pořadatelskou službou se pro účely této směrnice rozumí zdravotník a hlavní pořadatel. 

4. Delegátem se pro účely této směrnice rozumí delegát vyslaný řídícím orgánem  soutěže. 

5. Soutěžním utkáním se pro tyto účely rozumí mistrovské nebo pohárové utkání v soutěžích 
řízených ČSH nebo krajskými svazy házené. 

6. Nesoutěžním utkáním se rozumí turnajová, přípravná nebo přátelská utkání pořádaná ČSH, 
krajskými svazy házené nebo kluby. 

7. Oficiálním mezistátním utkáním se rozumí utkání reprezentačního družstva v oficiálních 
soutěžích EHF nebo IHF. Odměny rozhodčích v takových soutěžích se řídí ustanoveními předpisů 
EHF resp. IHF. 

8. Pro potřeby této směrnice se mezistátním utkáním rozumí turnajové, přípravné či přátelské 
utkání reprezentačního družstva České republiky s reprezentačním družstvem jiné federace 
sdružené v IHF, které jako oficiální stanoví odborný útvar Exekutivy ČSH. 

9. Obdobně se vztahuje ustanovení článku 2, odst. 8 na turnajová mezistátní utkání reprezentací 
jiných federací navzájem při akcích (např. turnajích) pořádaných ČSH. 
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Článek 3 

Odměny při soutěžních utkáních 

1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje jak na soutěžní utkání řízená ČSH, tak na soutěžní 
utkání řízená krajskými svazy házené (dále jen KSH). 

2. Odměny rozhodčím v soutěžních utkáních ČSH se stanovují odlišně podle úrovně soutěže: 
 

a) nejvyšší soutěže mužů a žen (extraliga, WHIL) 2 800 Kč 

b) 1. liga mužů 1 500 Kč 

c) 1. liga žen 1 200 Kč 

d) 2. liga mužů 700 Kč 

e) 2. liga žen, 1. celostátní liga starších dorostenců 600 Kč 

d) 1. celostátní liga starších dorostenek 500 Kč 

e) 1. liga mladšího dorostu 500 Kč 

f) 2. ligy dorostu 500 Kč 
g) žákovská liga 250 Kč 

3. Odměny delegátům v soutěžních utkáních se stanovují odlišně podle úrovně soutěže: 
a) nejvyšší soutěže mužů a žen (extraliga, WHIL) 1 400 Kč 
b) ostatní utkání 800 Kč 

4. Odměny rozhodčích a delegátů podle odstavců 2. a 3. výše se zvyšují o 30 % v případě, že se 
utkání odehraje: 

a) v pracovní den 

b) po dohodě klubů mimo rozmezí časů povolené Rozpisem soutěží 

5. Odměny rozhodčím v soutěžních utkáních krajských svazů házené se za jedno utkání stanovují 
rozpětím, ve kterém Exekutiva KSH určí konkrétní odměny pro jednotlivé soutěže: 

a) soutěže dospělých 300 – 500 Kč 

b) soutěže dorostu 250 – 400 Kč 

c) soutěže žactva 150 – 300 Kč 

6. Odměny stanovené pro utkání soutěží KSH mohou být rozhodnutím řídícího orgánu 
prostřednictvím Rozpisu soutěží KSH zvýšeny o 30 % v případě, že se utkání odehraje: 

a) v pracovní den 

b) po dohodě klubů mimo rozmezí časů povolené Rozpisem soutěží 

7. Výše uvedené odměny se vztahují na utkání s nezkrácenou hrací dobou podle pravidel 
házené. Přesná výše odměn musí být uvedena v Rozpisu soutěže. 

8. Pokud finančně zabezpečuje soutěžní utkání ČSH, odměna pomocným rozhodčím a 
pořadatelské službě za jedno utkání činí nejvýše 150 Kč za osobu a utkání. 

9. Pokud finančně zabezpečuje soutěžní utkání KSH, odměna pomocným rozhodčím a 
pořadatelské službě za jedno utkání činí nejvýše 100 Kč za osobu a utkání. 

10. V případě, že pomocné rozhodčí a pořadatele vyplácí klub, může být výše odměny stanovena 
dohodou. 
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Článek 4 

Odměny při utkáních reprezentačních družstev 

1. Odměna rozhodčích v mezistátních utkáních reprezentačních družstev (turnajových, přátelských, 
přípravných) se za jedno utkání stanovuje ve výši: 

a) dospělí 2 800 Kč 

b) juniorské kategorie 1 200 Kč 

c) ostatní kategorie 800 Kč 

2. Odměny delegátům ČSH v mezistátních utkáních reprezentačních družstev (turnajových, 
přátelských, přípravných) se za jedno utkání stanovuje ve výši: 

a) dospělí 1 400 Kč 

b) ostatní kategorie 800 Kč 

1. Odměna rozhodčích v ostatních utkáních reprezentačních družstev činí 50 % hodnot uvedených 
v odst. 1. 

2. Odměny pomocným rozhodčím a odměny pořadatelům se při mezistátních utkáních stanoví ve 
výši 250 Kč za osobu a utkání. 

3. Odměny pomocným rozhodčím a odměny pořadatelům se v ostatních utkáních reprezentace 
stanoví ve výši 150 Kč za osobu a utkání. 

4. V případě, že pomocné rozhodčí a pořadatele vyplácí klub nebo jiný organizátor, může být výše 
odměny stanovena dohodou. 

 
 

Článek 5 

Odměny při nesoutěžních utkáních 

1. Odměna rozhodčím v nesoutěžních utkáních pořádaných ČSH, resp. krajskými svazy házené 
náleží ve výši poloviny sazby uvedené v článku 3. 

2. V nesoutěžních utkáních pořádaných kluby nebo jinými organizátory lze odměnu stanovit 
dohodou. Nedojde-li k dohodě, potom se výše odměny rozhodčím stanoví ve výši poloviny sazby 
uvedené v článku 3. 

3. Odměny delegátům v nesoutěžních utkáních pořádných ČSH se stanoví ve výši poloviny sazby 
uvedené v článku 3. 

4. Odměny pomocným rozhodčím a pořadatelům v nesoutěžních utkáních pořádaných ČSH, resp. 
krajskými svazy házené se stanoví ve výši poloviční sazby uvedené článku 3. V případě, že 
pomocné rozhodčí a pořadatele vyplácí klub nebo jiný organizátor, může být výše odměny 
stanovena dohodou. 

 

Článek 6  

Výplata odměn 

1. Odměny rozhodčím, pomocným rozhodčím, delegátům a pořadatelům ve všech soutěžních 
utkáních je povinen ze svých prostředků vyplatit klub. Odměna se vyplácí v hotovosti před 
utkáním. Po dohodě s příjemcem platby nebo na základě rozhodnutí Exekutivy ČSH může být 
odměna zasílána bezhotovostně na účet příjemce. 
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2. V případě, že se utkání nikoliv vinou rozhodčích/delegáta neuskuteční a rozhodčí/delegát se k 
utkání dostaví řádně a včas, vyplácí se jim odměna v poloviční výši příslušné sazby. 

3. Odměny rozhodčím, pomocným rozhodčím, delegátům a pořadatelům jsou z hlediska daňového 
příjmem podle zákona o daních z příjmů v aktuálně platném znění. 

4. Výplata odměn rozhodčím, pomocným rozhodčím a delegátům se provádí nezdaněná a příjemce 
odměny je povinen sám provést zdanění této odměny. 

5. Pořadatel je povinen vystavit pro příjemce odměny podle odstavce 4. písemný doklad o 

6. vyplacené částce, pokud o to příjemce odměny požádá. 

7. Výplata odměn pořadatelů se provádí zdaněná a pořadatel, který odměnu vyplácí, je povinen 
provést zdanění této odměny. Taková odměna se považuje za příjem ze závislé činnosti podle § 
6 zákona o daních z příjmů. 

 

Článek 7 

Příspěvek na úhradu cestovních výdajů 

1. Delegovaným rozhodčím a delegátům náleží příspěvek na úhradu cestovních výdajů (dále jen 
„příspěvek“) ve výši prokázaných cestovních výdajů za jízdu hromadným dopravním 
prostředkem (vlakem nebo autobusem) z místa trvalého bydliště do místa konání utkání a zpět. 
Při použití vlaku náleží příspěvek ve výši jízdného 2. třídou Českých drah nebo ekvivalentní třídou 
s jinými dopravci. 

2. Do příspěvku dle předchozího odstavce patří také prokazatelné náklady na jízdné městskou 
hromadnou dopravou v místě bydliště i v místě konání utkání. 

3. V případě, že použití hromadného dopravního prostředku není hospodárné, popř. není z 
časového hlediska reálné, je možné, aby rozhodčí, resp. delegát použil vlastní motorové vozidlo. 
Použití vlastního motorového vozidla musí být prokazatelné. Příspěvek na použití vlastního 
motorového vozidla je stanoven paušální sazbou základní náhrady za použití silničních 
motorových vozidel za jeden kilometr jízdy, která je stanovena Vyhláškou Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a 
stravného.  

4. Při cestě autem z jednoho místa a jedním směrem musí oba rozhodčí, případně i delegát, použít 
pouze jedno motorové vozidlo, a to i tehdy, pokud společně mohou cestovat pouze v části trasy. 
V případě, že toto ustanovení není splněno, je vyplacen příspěvek pouze tomu rozhodčímu, který 
vykonal delší cestu. 

5. Příspěvky na úhradu cestovních výdajů jsou rozhodčím, pomocným rozhodčím, delegátům a 
pořadatelům vypláceny pořadatelem utkání, a to i v případě, že se utkání neuskuteční nikoliv z 
jejich viny. 

6. Volbou použít k cestě silniční motorové vozidlo rozhodčí nebo delegát souhlasí a bere na vědomí, 
že ČSH neodpovídá za případné škody na majetku a zdraví, které by vznikly při cestě k utkání a 
zpět, resp. v přímé souvislosti s cestou k utkání. Rozhodčí nebo delegát, jenž k cestě použil silniční 
motorové vozidlo, musí vždy na doklad o vyúčtování uvést jeho identifikační číslo a druh a svým 
podpisem potvrdit, že uvedené údaje jsou pravdivé. 
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Finanční zabezpečení akcí ČSH 

 
Článek 8  

Základní ustanovení 

1. Pro účely této směrnice se rozumí akcí ČSH zejména utkání, výcvikové tábory, schůze a jednání 
výkonných a volených orgánů, školení, semináře, popř. jiné akce, které jsou příslušnými orgány 
svazu pojmenovány jako akce ČSH (dále pouze “akce”). 

2. Směrnice se vztahuje pouze na akce finančně zabezpečované ČSH nebo krajskými svazy házené 
a na soutěžní utkání v soutěžích řízených ČSH nebo krajskými svazy házené a finančně 
zabezpečované oddíly (dále pouze “pořadatel“). 

3. Delegovaným účastníkem akce (dále pouze “účastník akce”) je zejména zaměstnanec, lektor, 
rozhodčí, delegát, hráč, člen výkonného či voleného orgánu, člen realizačního týmu, účastník 
školení, popř. jiný účastník delegovaný příslušným kompetentním orgánem ČSH nebo  KSH. 

4. Pokud jsou při akcích ČSH vypláceny odměny a cestovní náhrady rozhodčím, delegátům, 
pomocným rozhodčím a pořadatelům, použijí se ustanovení článků 3 až 7 této směrnice. 

5. Požádá-li účastník akce o poskytnutí zálohy na příspěvek na úhradu cestovních výdajů nebo na 
další případné výdaje, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na akci a jsou předem projednány 
s pořadatelem akce, je pořadatel akce povinen mu tuto zálohu poskytnout do výše 
předpokládaných výdajů. Toto ustanovení se netýká rozhodčích a delegátů. 

6. Účastník akce je povinen předložit do deseti pracovních dnů po skončení akce její vyúčtování se 
všemi potřebnými doklady. 

 

Článek 9 

Stravování a stravné 

1. Pořadatel akce zajišťuje pro účastníky akce stravování do výše podle následujících limitů: 
a) akce do 4 hod. (bez hlavního jídla) 80 Kč/osobu 

b) akce do 4 hod. (včetně hlavního jídla) 150 Kč/osobu 

c) akce od 4 hod. do 8 hod. 200 Kč/osobu 

d) akce nad 8 hod. 300 Kč/osobu/den 

2. U akcí sportovního charakteru (utkání, výcvikový tábor apod.), které trvají déle než 8 hodin, se 
zvyšuje limit stravování až na 400 Kč za osobu a den pro hráče a členy realizačního týmu. U akcí 
reprezentačních týmů se upravuje limit stravování podle schváleného rozpočtu akce. 

3. Tyto limity jsou stanoveny jako maximální a pořadatel může pro konkrétní akci stanovit limity 
nižší. 

4. Pokud pořadatel nemůže zajistit stravování, popř. jeho poskytování by bylo spojeno s finančními 
a organizačními obtížemi, je možno poskytnout náhradu ve formě příspěvku na stravné podle 
příslušného zákona. Výše sazby příspěvku na stravné je určována Vyhláškou Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 
a stravného. V případě, že je sazba stanovena v cenovém rozpětí, bude automaticky počítán 
příspěvek na spodní hranici cenového rozpětí.  
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5. Pokud pořadatel akce zabezpečil stravování pouze částečně, stravné se úměrně krátí (se 
zaokrouhlením na celé koruny): 

a) za poskytnutí snídaně 25 % celodenní částky stravného 

b) za poskytnutí oběda 40 % celodenní částky stravného 

c) za poskytnutí večeře 35 % celodenní částky stravného 

 

Článek 10  

Ubytování 

1. V případě, že akce trvá déle než jeden den a účastníkovo trvalé bydliště není totožné s místem 
konání akce, je pořadatel povinen poskytnout účastníkovi ubytování v odpovídající kvalitě. 

2. Pořadatel je povinen dodržovat zásady přiměřenosti a hospodárnosti s přihlédnutím k místním 
možnostem ubytování. 

3. Ve výjimečných případech lze poskytnout ubytování v případě, že akce netrvá déle než jeden den 
a pokud to charakter akce vyžaduje. O těchto případech rozhoduje příslušný orgán ČSH nebo 
pořadatel soutěžního utkání v dohodě s delegovaným účastníkem. 

 

Článek 11 

Příspěvek na úhradu cestovních výdajů 

1. Účastníkům akce, pokud tak rozhodne příslušný orgán ČSH nebo orgán krajského svazu házené, 
náleží příspěvek na úhradu cestovních výdajů (dále jen „příspěvek“) ve výši prokázaných 
cestovních výdajů hromadným dopravním prostředkem (vlakem nebo autobusem) z místa 
trvalého bydliště do místa konání akce a zpět. 

2. Při použití autobusové dálkové dopravy náleží příspěvek jízdného včetně místenky. Při použití 
vlakové dopravy náleží příspěvek ve výši jízdného 2. třídou Českých drah nebo ekvivalentní třídou 
s jinými dopravci. Při použití letecké dopravy náleží příspěvek ve výši letenky v ekonomické třídě. 

3. Do příspěvku patří také prokázané náklady na jízdné městskou hromadnou dopravou v místě 
bydliště i v místě konání akce. 

4. Příslušný orgán ČSH nebo orgán krajského svazu házené může stanovit akce, při kterých se 
účastník dopravuje z místa trvalého bydliště do místa akce na vlastní náklady. S tímto 
rozhodnutím musí být účastník akce seznámen předem. 

a) V případě, že použití hromadného dopravního prostředku není hospodárné nebo z 
časového hlediska reálné, může účastník akce použít motorové vozidlo. V takovém 
případě mu náleží příspěvek na úhradu cestovních výdajů při prokazatelném použití 
motorového vozidla na základně výslovného schválení uděleného před zahájením cesty 
příslušným orgánem ČSH nebo KSH paušální sazbou. Paušální sazba základní náhrady za 
použití silničních motorových vozidel za jeden kilometr jízdy je stanovena Vyhláškou 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o změně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravného. 

b) v ostatních případech ve výši jízdného prostředkem hromadné dopravy osob: 

- základního jízdného 2. třídou vlaku nebo rychlíku podle ceníku společnosti  České 
dráhy, a.s., (případně jiného provozovatele vlakové dopravy na příslušné trase) 
a to bez jakýchkoli dalších navýšení o cenu místenky či příplatků za typ vlaku; 
nebo 
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- jízdného autobusem společnosti zajišťující pravidelnou přepravu osob na příslušné 
trase; 

- vždy bez dalšího navýšení o cenu městské hromadné dopravy. 

c) v komplikovaných případech může pořadatel akce před zahájením cesty schválit použití 
motorového vozidla v ceně odpovídající 50 % částky za km, uvedené v bodě 5a. 

5. V případě, že pro realizaci potřeb ČSH (např. doprava materiálu na reprezentační akci) je 
nezbytné využít soukromé vozidlo s vyšší nosností je touto směrnicí stanovena sazba 

a) 6 Kč v případě použití osobního vozidla s přípojným vozíkem 
b) 10 Kč v případě použití dodávkového automobilu 

 

6. Ve sporných případech použití vlastního motorového vozidla rozhodne pořadatel akce. 

7. Příspěvky na úhradu cestovních výdajů účastníkům akce jsou vypláceny pořadatelem akce, a to 
i v případě, neuskuteční-li se akce nikoliv z viny účastníků. 

8. Účastník akce volbou použít k cestě silniční motorové vozidlo souhlasí a bere na vědomí, že ČSH 
neodpovídá za případné škody na majetku a zdraví, které by vznikly při cestě na akci a zpět, resp. 
v přímé souvislosti s cestou na akci. Účastník akce, jenž k cestě použil silniční 

motorové vozidlo, musí vždy na doklad o vyúčtování uvést jeho identifikační číslo a druh a svým 
podpisem potvrdí, že uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

Článek 12  

Odměny při pořádání akcí 

1. ČSH při plánování akce zahrnuje do rozpočtu akce i případné odměny pořadatelům akce. 
Odměny pořadatelům jsou stanoveny individuálně podle rozsahu a významu akce. 

2. ČSH garantuje vyplacení odměny lektorům při účasti na akci v příslušné výši. 

3. Poskytování odměn za přednáškovou činnost při školení a seminářích se řídí sazbami za 1 
vyučovací hodinu: 

a) školení licence C 600 Kč 
b) školení licence B 700 Kč 
c) školení licence A 800 Kč 
d) tematické semináře 700 Kč 

4. V případě, že lektor nemá živnostenské oprávnění, považuje se odměna za lektorskou činnost 
jako příjem ze závislé činnosti podle §6 zákona o daních z příjmů a pořadatel školení provede 
zdanění odměny. 
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Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů reprezentantů a členů 
realizačních týmů 

 

Článek 13 

Denní odměny reprezentantů a členů realizačních týmů reprezentačních družstev 
mužů a žen 

1. Hráči/hráčky seniorských reprezentačních družstev mají za jejich činnost v reprezentačním 
družstvu nárok na odměnu za každý den účasti na reprezentační akci v následující výši: 

a) 250 Kč, pokud má člen reprezentačního družstva v den zahájení reprezentační akce 
sehráno 10 a méně oficiálních reprezentačních utkání, 

b)  500 Kč, pokud má člen reprezentačního družstva v den zahájení reprezentační akce 
sehráno 11 a více oficiálních reprezentačních utkání. 

2. Členové realizačních týmů seniorských reprezentačních družstev mají za jejich činnost v 
reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý den účasti na reprezentační akci v 
následující výši: 

a) Asistent trenéra má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý 
den účasti na reprezentační akci ve výši 1.400 Kč. 

b) Specialista má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý den 
účasti na reprezentační akci ve výši 1.400 Kč. 

c) Technický vedoucí má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za 
každý den účasti na reprezentační akci a za jeden den před a jeden den po reprezentační 
akci ve výši 1.100 Kč. 

d) Lékař má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý den účasti 
na reprezentační akci ve výši 1.400 Kč. 

e) Fyzioterapeut má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý 
den účasti na reprezentační akci ve výši 1.100 Kč. 

3. Členové realizačních týmů mládežnických reprezentačních družstev mají za jejich činnost v 
reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý den účasti na reprezentační akci v 
následující výši: 

a) Hlavní trenér má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý 
den účasti na reprezentační akci ve výši 1.300 Kč 

b) Asistent trenéra má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý 
den účasti na reprezentační akci ve výši 1.100 Kč. 

c) Specialista má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý den 
účasti na reprezentační akci ve výši 1.100 Kč. 

d) Technický vedoucí má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za 
každý den účasti na reprezentační akci a za jeden den před a jeden den po reprezentační 
akci ve výši 1.100 Kč. 

e) Lékař má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý den účasti 
na reprezentační akci ve výši 1.400 Kč. 
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f) Fyzioterapeut má za svou činnost v reprezentačním družstvu nárok na odměnu za každý 
den účasti na reprezentační akci ve výši 1.100 Kč. 

 

 

Článek 14 

Příspěvky na úhradu cestovních výdajů reprezentantů a členů realizačních týmů 
reprezentačních družstev mužů a žen 

 

1. Svaz uhradí reprezentantům a členům realizačních týmů reprezentačních družstev příspěvek na 
úhradu cestovních výdajů prokazatelně vynaložených na cestu z místa obvyklého pobytu na 
reprezentační akci a/nebo zpět v následující výši: 

a)  při jízdě autobusem – příspěvek ve výši prokázaných cestovních výdajů dle cestovního 
dokladu; 

b)  při jízdě vlakem – příspěvek ve výši jízdného 2. třídou Českých drah nebo ekvivalentní 
třídou s jinými dopravci; 

c)  při jízdě městskou hromadnou dopravou – příspěvek ve výši prokázaných cestovních 
výdajů dle cestovního dokladu. 

2. V případě, že jízda autobusem, vlakem nebo městskou hromadou dopravou není hospodárná, 
popř. není z časového hlediska reálná, je možné, aby reprezentant či člen realizačních týmů 
reprezentačních družstev po předchozím souhlasu manažera reprezentací použil motorové 
vozidlo nebo letadlo. V takovém případě svaz uhradí reprezentantovi či členu realizačních týmů 
reprezentačních družstev příspěvek na úhradu cestovních výdajů prokazatelně vynaložených na 
cestu z místa obvyklého pobytu na reprezentační akci a/nebo zpět v následující výši: 

a) při jízdě motorovým vozidlem – takové použití musí být prokazatelné. Příspěvek na použití 
motorového vozidla je stanoven paušální sazbou. Paušální sazba základní náhrady za 
použití silničních motorových vozidel za jeden kilometr jízdy je stanovena Vyhláškou 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o změně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravného.  

b) při cestě letadlem – příspěvek ve výši prokázaných cestovních výdajů dle cestovního 
dokladu.  

 

Článek 15 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Výklad této směrnice provádí odborný útvar Exekutivy ČSH nebo Exekutiva ČSH. 

2. Toto znění směrnice bylo schváleno Exekutivou ČSH hlasováním per rollam dne 02.09.2022 a v 
plném rozsahu nahrazuje předchozí znění. 

3. Ekonomická směrnice v tomto znění nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2022. 
 
 

Mgr. Ondřej Zdráhala 
prezident Českého svazu házené 


