
obec : Záměl
tČo: 2'75531,

Datum zplacoviíní: 3I.I2.20I2
směmice nabývá platnosti: 1. 1.2013
Směrnice nabjvá účinnosti: 1' 1'2013

Dodatek ke směrnici l/201I
o cestovních náhradách

změna se týká bodu IIl. čísh 3) odstavc€ b) a d)

b) náhnda za Doužití soukomého motorového vozidla
Nábrada se poskytuje zarněshanci i za použití motorového vozidla. které není majetkem
obce Záměl (dále jen ,,soukomé motorové vozidlo"). Zaměstnanci přísluší sazba zák1adní
náhrady za 1 km jízdy' dle par. 157 odst. 4) zékola ě.26212006 Sb'' zákoník práce ve ýši
Kč 3,60. Změna sazby zríkladní nrá}rady za 1 km iízdy bude aktualizována dodatkem
k této směmici v souladu s $ 189 odst. 1 písm' c) zákona č' 26212006 Sb.
Nábrada za spotřebovaÍé pohonrré hmoty přísluší zaněstnanci ve výši \Tpočtené z ceny
pohonné hmoty a spoaeby pohonné hmoty motorového vozidla. Zaměstnanec může plokiízat
ýši náfuady za spoaebované PHM účetnim dokladem o nákupu, ze ktelého je patmá
souvislost s pracolní cestou' v případě neplokázíní ceny PHM se při ýpoěfu výše nábrady
za spotřebované pohonné hmo! rychází z pruměrné ceny pohonné hmoty stanovené
\'yhláškou Ministerstva pláce a socialních věcí ě. 429/2011 Sb. Výše pruměmé ceny
jednotlivých druhů PHM čini:

} 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
} 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
> 36,50 Kč u motorcvé Íafty.

ZměÍa pťuměÍné ceny pohonných hmot bude aktualizovrána dodatkem k této směrnici vždy
při zÍněně platné vyhlášky MinisteNtva práce a sociálních věcí.
Zaměstnanec je povinen předložit údaje o spotřebě uvedeÍé v tecbnickém prukaze použitého
vozidla za účelem v".fpočtu spotřeby PHM. Prc ulčení spotřeby použije zaměstnavatel údaj o
spotřebě přo kombinovaný provoz dle norem E'l'ropských spoleěenství nebo plovede výpočet
a tmetick]ým p1]lměrem Z údajů uvedených v technickém prukazu.

d) stravné
a) Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnalci stm\.né ve výši spodní branice
stanovené zákonem č.262/2006 Sb.' zét<oník pl.áce, pať. 176, odst 1)

> 66 Kč, trváJi praco\a]í cesta 5 aŽ 12 hoďn
> 100 Kč, trvá-li placovní cesta déle než 12 hodin' nejdéle však 18 hodin
> l57 Kč. B'Vá-li pracovni cerla dele ne7 l8 hodi
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