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Rada města Česká
Skalice
č. usnesení:
XX/XXX/XX/2018
schválil

I.
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice řeší případy, kdy je nezbytné nebo vhodné použití soukromého vozidla zaměstnance
pro plnění pracovních povinností. Poskytování náhrad se řídí:
- zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - § 157 až 158
- vyhláškou 463/2017 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad – pro rok 2018, pro roky další se použije příslušná nová vyhláška
II.
Použití soukromého vozidla pro služební účely
1. Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele soukromé silniční motorové vozidlo místo
určeného hromadného dopravního prostředku, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši
odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Souhlas uděluje nadřízený,
který vysílá pracovníka na služební cestu.
2. Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele soukromé silniční motorové vozidlo, přísluší mu
za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.
Poskytnutí takovéto jednorázové náhrady je podmíněno souhlasem tajemníka úřadu nebo starosty
a platným havarijním pojištěným soukromého silničního motorového vozidla, kterým má být
služební cesta vykonána.
Sazby základní náhrady za 1 km jízdy jsou:
a) Pro jednostopé vozidlo a tříkolky 1,10 Kč
b) Pro osobní silniční motorové vozidlo 4,00 Kč
Výše průměrných cen za 1 litr pohonné hmoty dle §158 odst.3 zákoníku práce a Vyhlášky 440/2016
Sb. platná pro rok 2017:
a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
c) 29,80 Kč u motorové nafty
3. Průměrnou spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů
o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla.
III.
Dlouhodobé používání soukromého vozidla pro služební účely
1. V odůvodněných případech je možné dlouhodobé používání soukromého vozidla pro služební účely
za výše uvedených podmínek pro poskytování náhrad v čl. II, odst. 2. V takovém případě bude do
příslušného soukromého vozidla instalováno monitorovací zařízení umožňující sledování služebních
a soukromých cest pomocí přepínače k jejich označení a měsíční vyúčtování bude předkládáno ve
formátu knihy jízd vytištěné z aplikace monitorovacího systému. Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci
měsíční vyúčtování náhrad za použití soukromého vozidla do 5 pracovních dní od jeho předložení
na finanční odbor.
2. Dlouhodobé používání soukromého vozidla pro služební účely schvaluje rada města jmenovitě.
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IV.
Účinnost

1. Tato Vnitřní směrnice č. 01/2018 pro používání soukromých vozidel pro služební účely nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2018 a současně se ruší Směrnice č. 1/2017 z 18. 1. 2017.
2. Vnitřní směrnici č. 01/2018 pro používání soukromých vozidel pro služební účely schválila rada
města na svém jednání 24. 1. 2018 pod usnesením č. x/x/xx/2018.

V České Skalici dne 25.1.2018

Bc. Martin S t a n ě k, DiS.
starosta města
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