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V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění,
je vydána tato vnitřní směrnice

o poskytování cestovních náhrad
1. Při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách nebo při změnách místa výkonu práce se
postupuje dle ustanovení zákoníku práce a této vnitřní směrnice.
2. Tato vnitřní směrnice se vztahuje na zaměstnance Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, kteří jsou:
- v pracovním poměru (pracovní smlouva).
- zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti se
náklady cestovních náhrad poskytují pouze tehdy, je-li to v dohodě výslovně uvedeno a platí se ve výši,
která byla dohodnuta a musí být v souladu s ustanoveními zákoníku práce č. 262/2006 Sb, v platném
znění.
3. Při tuzemských pracovních cestách přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty stravné
dle § 163 zákoníku práce v platném znění.
nejméně ve výši:
a) 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.
4. Zaměstnanci, kterého zaměstnavatel vyslal na pracovní cestu, dále náleží:
a) náhrada prokázaných jízdních výdajů
b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování
c) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů
d) náhrada za použití silničního motorového vozidla zaměstnance ve výši odpovídající ceně jízdenky
autobusu
e) náhrada za použití silničního motorového vozidla zaměstnance ve výši základní sazby za 1 km
jízdy a průměrné spotřeby pohonné hmoty vozidla dle doloženého technického průkazu a výše
průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou.
(A průměrná spotřeba pohonných hmot: 100 x cena za 1 l paliva= vyplacená cena za 1 ujetý km
v Kč a vynásobí se počtem km)
(B. opotřebení=amortizace= suma v Kč za ujetý km udaná vyhláškou, kterou se každoročně mění
vyhláška o poskytování cestovních náhrad a násobí se počtem ujetých km)
Celkem k úhradě A. + B.
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Použití soukromého vozidla pro služební účely musí být schváleno příslušným nadřízeným nebo nadřízeným
orgánem.
5. Při zahraničních pracovních cestách přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty
stravné dle § 154 zákoníku práce v platném znění
6. Zaměstnanec předloží do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty písemné doklady potřebné
k vyúčtování, tajemník odsouhlasí, v případě tajemníka předseda svazku případně místopředseda a
účetní provede vyúčtování pracovní cesty.

Schváleno Valnou hromadou svazku dne: 13. 1. 2016
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Markéta Balková, 2. místopředseda
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