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Směmicc nal'jta plarnosti: 1. l '2014
smémice nabi\á úČinnosti: l. l.2014

Dodatek ke směrnici |/20ll
o cestovních náhradách

změna se tý|ú bodu lll. ČÍsla 3) odstávce b) a d)

b) niíhada za Doužití soukomého motorového voziďa
Náhťada se posk}'tuje zaměstnancí i za použití motoťového vozidla, které není majetkem
obce Záměl (dále jen 

'soukrcmé motorové voziďo"). Zaměstnanci přísluší sazba základní
nálrrady za 1 km jízdy' dle par. 157 odst. 4) Zíkona č. 26212006 sb.' zi)koník práce ve v'ýši
Kč 3'70. Změna sazby zžkladníútlrady zal km jízdy bude aktualizovrína dodatkem
k této směmici v souladu s $ i89 odst' 1 písm. c) za)kor'a č.262/2006 sb.
Náhrada za spotiebované pohonné hmoty přísluší zaměstnanci ve v.fši 'v1počtené z ceny
pohor]né hmory a spotřeby pohonné hmoty motolového voádla. zaměstnalec může plokázat
výši náh'ady Za spoťebované PHM účetním dokladem o niikupu, ze kterého je patmá
souvis1ost s placovní cestou. V případě neplokázání ceny PHM se při výpočtu r"ýše náůmdy
za spotřebované pohonné hmoty vychlií z pÍuměmé ceny pohonné hmoty stanovené
vyhláškou Ministerstva pláce a sociálních věcí č. 429/2011 sb. výše pťuměmé ceny
jcdnotlivých drúů PHM činí:

} 35"70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů

> 37.90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů

> 36'00 Kč u motorové nafty'

Změna pruněmé ceny pohonných hmot bude aktualizována dodalkem k této směmici vždy
při změně p1atné lTblášky Ministelstva práce a socirí]ních věcí.
Zaměstnanec je povinen předložit údaje o spotřebě uvedené v technickém prukaze použitého
vozidla za ílčeien] výpoětu spoťeby PHM. Pro určení spotřeby použije zaÍněstnavatel údaj o
spotřebě pro kombinovaný provoz dle norem ErŤopshých společenství nebo prcvede v'.hočet
ar'itmetjcl(ým průměIem z údajů uvedených v technickém průkazu.

d) stťavnč
a) Za kaŽdý kalendďní den praco\a]í cesty přís1uší zaměstnanci sbavné ve výši spodní hranice
stanovené Zákonem č .26212006 Sb., zÍkoník pnáce, par. l76, odst 1)

> 67 Kč, trváJi pracovní cesta 5 až 12 hoďn
; 02 KČ. lňá-li praco\ n í cesla dele neŽ l 2 hodin. nej1!!ai3!-][!g!j1
- ]U0 KČ. L^a-li praco\ni cesla dé]enez l8h$in. oBE9
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