
Směrnice pro používání silničních motorových vozidel ŠSČR 

Tato směrnice je vytvořena v souladu s příslušnými ustanoveními: 

• zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• Pokynu GFŘ D–22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. j. 5606/15/7100-10. 

ŠSČR – Šachový svaz České republiky z. s., dále též „zaměstnavatel“. 

Zaměstnanec – zde i dále se pojmem rozumí jak zaměstnanec ŠSČR, tak člen statutárního orgánu ŠSČR 
nebo jednotlivec se smluvním vztahem k ŠSČR (např. příkazní smlouva). 

A. Vybraná ustanovení zákona 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – vybraná ustanovení 

§ 103 

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které 
se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, 
na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty 
první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále: 

a) při změně 

1. pracovního zařazení, 

2. druhu práce, 

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologic-
kých anebo pracovních postupů, 

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném 
školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; 
v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 

§ 106 

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpeč-
nost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. 
Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměst-
nance. Zaměstnanec je povinen: 

a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
včetně ověření svých znalostí, 

b) podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními 
předpisy32), 

c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 
zaměstnavatele, 
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d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní pro-
středky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat 
z provozu, 

e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky35) na pracovištích zaměstnavatele a v pra-
covní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit 
na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání 
alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických pod-
mínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto 
nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, 

f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují 
nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při 
práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo po-
ruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, 

g) s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjiš-
těných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů36), 

h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho 
zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl 
svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin, 

i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek33), 35). 

32) § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

33) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 

35) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
36) Například zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

B. Vnitřní úprava ŠSČR 

B.1 Obecná část 
1. ŠSČR má v době vydání této směrnice v majetku nebo v pronájmu osobní silniční motorová vozidla 
(dále jen vozidlo/vozidla) A) Toyota Proace Verso Family, RZ 6J5 4887 a B) Škoda Fabia, RZ 5SL 5681. Směr-
nice platí při jakékoliv změně v počtu, typu nebo RZ používaných vozidel. 

2. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně vozidlo k používání pouze pro služební účely, nikoliv 
pro soukromé potřeby zaměstnance. 

3. Jedná se o vozidlo zaměstnavatele, které je jak zahrnuto v obchodním majetku zaměstnavatele, tak 
i pronajaté formou operativního nebo finančního pronájmu, případně vozidlo najaté v půjčovně. 

4. Přidělení vozidel je následující: 

Poř. č. Přidělení vozidla Typ vozidla RZ vozidla Období Místo parkování* 

1 Referentské Toyota Proace 
Verso Family 

6J5 4887 od 1. 11. 2021 Pěšinky 1125, Světlá 
nad Sázavou 

2 Referentské Škoda Fabia 5SL 5681 od 1. 11. 2021 Vilová 161/4, 
Radobyčice, Plzeň 

*) Místem parkování se rozumí místo, kde bude vozidlo zaparkováno po ukončení výkonu práce, při kterém bylo nutné 
vozidlo použít. 
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5. Po ukončení pracovní cesty bude vozidlo, u kterého není předem stanoveno místo parkování, zaparko-
váno u sídla ŠSČR, na adrese Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha. Na této adrese může být zapar-
kováno i vozidlo, u kterého je stanoveno jiné místo parkování. 

6. V příkazu k jízdě lze stanovit místo parkování jako místo trvalého bydliště zaměstnance, kterému je 
vozidlo přiděleno příkazem k jízdě, pokud dotyčný zaměstnanec vykonává své pracovní povinnosti (tzv. 
home office) či konkrétní pracovní jízdu z (resp. do) místa trvalého bydliště. 

7. Zaměstnavatel zabezpečí pravidelné proškolení všech zaměstnanců, kteří používají vozidlo k plnění 
svých pracovních povinností, a to podle zákona č. 247/2000 Sb. 

B.2 Evidence ujetých kilometrů 

1. Zaměstnanec, který používá vozidlo, je povinen bezprostředně po ukončení jednotlivé jízdy přesně evi-
dovat ujeté kilometry v přidělené knize jízd pro dané vozidlo. 

2. Náležitosti knihy jízd jsou minimálně následující: 

a) stav tachometru na počátku účetního období, případně (jedná-li se o vozidlo nově zařazené do po-
užívání, nebo nově v nájmu (operativní leasing; vypůjčené)) na počátku používání vozidla, 

b) datum jízdy, 

c) cíl jízdy, 

d) účel jízdy, 

e) počet ujetých km, 

f) datum tankování pohonných hmot, 

g) množství natankovaných pohonných hmot, 

h) stav tachometru na konci účetního období, případně na konci používání vozidla (při vyřazení vozidla 
z používání, či u vozidla vráceného na základě operativního pronájmu či u vozidla z půjčovny), 

i) poznámka. 

3. Kniha jízd je pravidelně na konci měsíce, resp. na začátku měsíce následujícího, předkládána do sekre-
tariátu určenému zaměstnanci ŠSČR, který zkontroluje její řádné vedení a svým podpisem provedení 
kontroly potvrdí. 

B.3 Příkaz k jízdě 

1. Zaměstnavatel vybaví každého zaměstnance, který dlouhodobě používá nebo má přiděleno vozidlo za-
městnavatele k plnění svých pracovních povinností, trvalým příkazem k jízdě. Vzor tohoto příkazu je 
nedílnou součástí této směrnice. 

2. V případě, že takové vozidlo k plnění pracovních povinností bude používáno zaměstnancem pouze vý-
jimečně, je zaměstnanec povinen si vyžádat od zaměstnavatele jednorázový příkaz k jízdě. Jako jedno-
rázový příkaz bude Spolek používat běžný tiskopis CESTOVNÍ PŘÍKAZ. 

B.4 Výdaje spojené s používáním vozidla 

1. Účetní jednotka zahrnuje do nákladů pro daňové účely prokázané výdaje spojené s vlastnictvím a sprá-
vou vozidla a výdaje za spotřebované pohonné hmoty.
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TRVALÝ PŘÍKAZ K JÍZDĚ 

Firma: Šachový svaz České republiky z. s. IČ: 48548464 Č. příkazu: 1 

Typ vozidla  RZ vozidla  

Jméno a příjmení 
řidiče 

 Typ přepravy  

Výše uvedený řidič je zaměstnancem a je až do odvolání oprávněn používat uvedené vozidlo výhradně k pracovním účelům 
v souvislosti s výkonem práce na základě své pracovní náplně či příkazu svého nadřízeného pracovníka. Řidič má povolení 
k cestám do zahraničí. 

Datum vydání  Účinnost od  Účinnost do  

Podpis řidiče  

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby  

 


