
 

                                            Obec Nová Ves u Bakova                                    

                               Směrnice o cestovních náhradách – příloha č. 2 

 

Tato příloha je součástí Směrnice o cestovních náhradách č. 2/2011 ze dne 17.3.2011 

 

Jízdní výdaje                                      čl. 1                                                             

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč 

b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč 

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu zvýší nejméně 

 o 15 %. Tato sazba základní náhrady se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním 

předpisem vydaným podle § 189. 

                                                          

Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze které je patrná 

souvislost s pracovní cestou. 

Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je 

patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady 

aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže zaměstnanec hodnověrným 

způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení 

výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou právním předpisem 

vydaným podle § 189. 

Průměrné ceny pohonných hmot:  benzín automobilový 95 okt.   29,70 Kč/l 

                                                       benzín automobilový 98 okt.   33,00 Kč/l                                                        

                                                       motorová nafta                         39,50 Kč/l      

Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o 

spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen 

zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší 

zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže 

technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. 

 

Výpočet náhrady za 1 km jízdy: Průměrná spotřeba pohonné hmoty zjištěná dle § 158  

zákona č. 262/2006 Sb. se vynásobí cenou za 1 litr pohonné hmoty a vydělí se číslem 100. 

K výsledku se přičte sazba základní náhrady 3,80 Kč platná pro osobní silniční motorová 

vozidla.  Při použití přívěsu se přičte sazba základní náhrady 4,30 Kč. Pro motocykl pak 

 sazba základní náhrady 1,00 Kč.   

 

Náhradu jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy souladu s určenými 

podmínkami pracovní cesty poskytuje zaměstnavatel v prokázané výši. Tato náhrada náleží 

zaměstnanci i vedle náhrad podle § 157. 

                                              

Stravné                                                 čl. 2 

Za každý  kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné ve výši: 

a)  70 Kč       trvá-li pracovní cesta 5-12 hod. 

b) 106 Kč      trvá-li pracovní cesta déle než 12 hod., nejdéle však 18 hod. 

c) 166 Kč      trvá-li pracovní cesta déle než 18 hod. 

 

 

                                                                                         starosta obce 

                                                                                     Čech Václav 

 

Vyvěšeno dne: 4.1.2016 

Sejmuto dne: 20.1.2016 


