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Dodatekč" 5, Srněrnice č.2/2a13,o cestovních náhradách

2ízoL}
Dodatek č. 5

§měrnice č.

o eestovníeh náhradáeh
l. uvcn

Tťmto Dodatkem č.5 se nahrazuje tabulka č,1 stravné při tuzemské praeovnícestě a jeho

knácenr v odstavci 4.1,2 Stravné.

Tabulka 1

Tento dodatek ke směrnici nabývá účinnostídne 1.1,2018

V Praze dne 29.L2.7aL7

ú§TRV rxprRluENTÁLNi BoTANlKy Av čR, v,v,i,

ředitelství
Praha 6 - Lysolaje, PsČ 165 02

Rozvoiová 263, Píaha 6 - Lysol
Ěo: o1389030 RNDr. Martin Vágner, CSc.,}editel

www.ueb,cas.67 . Llg§@ueb.cas.cz . telefon: +42O 225106 455 . fax: +420 225 t06 456. lČO: 61339030 ' Dlč: CZ61389030

Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva Školství mládeže a tělovýchovy.

Doba trvání
prc.oyní cesty
nebo tuzemské
části zahraniční
pracovní cesty
u kalendářním dni

Výše
stravného

Krácení stravného při bezplatně
poskytnutém jídle

1 jídlo 2 jídla 3 jídla a jídla

5 - t? hodin 78 Kč a7a% stravné nepřísluší

nad 12 - 18 hodin 119 Kč o35% a 7O% stravné nepřísluší

nad 18 hodin 186 Kč o25% a 5a% o 75% o 100%
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Výše prŮměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle§ 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce
činí:

. 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

. 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

. 29,8O Kč u motorové nafty.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorov,ých vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle§ 157 odst. 4 zákoníku práce činí u:

o jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
. osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,- Kč.

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu zák|adní náhrady
za ]. km jízdy
zvýší nejméně o L5 %.

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci
nejméně ve výšidvojnásobku sazby 3,90 Kč (nejméně tedy 7,80 Kč}.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2OL8

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné
hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovnícestou. Pokud má
zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovnícestou,
vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít ijiný způsob prokazování cen
pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platíjak
pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné. Aktuálně
navržené průměrné ceny pohonných hmot odpovídajístatisticky zjištěným hodnotám a

zá konem sta noveném u způsobu jejich zaokrou hlová n í.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu cestovních náhrad
podle § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.
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