
obec: Záměl
lčo: 27553I

Datum zpmcování: 31,.L2.20I1,
směmice nab]Ívá platnosti: 1' 1' 2012
Směmice nab:ývá účinnosti: 1. 1.2012

o cestovních náhradách
změna se týká bodu lII. čísla 3) odstavc€ b) a d)

b) niil]rada za použití soukomého motolového vozidla
Nríhrada se poskytuje zaměshanci i za porržití motorového vozidla, které není majetkem
obce Záměl (dále jen ,,soukromé motolové vozidlo"). Zaměstnanci přísluší sazba zrikladní
látrady za I km jízdy, dle par. 157 odst. 4) zikona č. 262/2006 sb., záko11ík pláce ve výši
Kč 3 

"I0. 

ZÍf,éna sazby základní nríhrady za 1 km jízdy bude aktualizovrána dodatkem
k této směrnici v souladu s $ 189 odst. 1 písm. c) zlíkona č. 26212006 sb.
Niihrada za spotřebované pohomé hmoty přísluší zaměstnanci ve výši vypočtené z ceny
pohonné hmoty a spoaeby pohonné hmoty motorového vozidla' ZaměstnaDec může prckázat

ýši nráltady za spotřebované PHM účetním dokladem o nákupu, ze kterého je patmá
souvislost s placovní cestou. V případě nepÍokázáni ceny PHM se při výpočtu Úše náhrady
za spotřebované pohonné hmoty vychází z plůměmé ceny pohonné hmoty stanovené
vyhláškou Ministerstva pláce a sociálních věcí č. 429/2011 Sb. Výše pruměrné ceny
i ednotlivých druhů PHM činí:

} 34.90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů

} 36'80 Kč u benzinu airtomobilového 98 oLtanů

> 34,70 Kč u motorové nafty'

Změna pruměmé ceny pohonných bmot bude aktualizována dodatlem k této směmici vždy
při změně platné \ryhiášky Ministerctva práce a sociáních věcí.
Zaměstnanec je povineÍ předložit údaje o spotřebě uvedené v technickém pdkaze použitého
vozidla za účelem ýpočtu spotřeby PHM. Pro určení spotřeby použije zaměstnavatei údaj o
spotřebě pro kombinovaný provoz dle norem Evropských spoleěenství nebo provede v]ipočet
a tmetickým pruměrcm z údajů uvedených v technickém průkazu'

d) stravné
a) Za kaŽdý kalendriřní den placovní cesty přísluší zaměstnanci stavné ve výši spodní luanice
stanovené zákonem č ' 262/2006 Sb., zákoltík pláce' par. 176, odst 1)

> 64 Kč' tNá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
> 96 Kč, tNáli pracovní cesta déle než 12 hodinjl
> 151 Kč, tnr'áJi placovní cesta déle než 18 hodiťr.

96 Kč, tNáli pracovní cesta déle než 12 hodinj něj#le-však l8 hodin
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