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Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické   

              V Praze dne 5. ledna 2010 
Č.j.: ÚCK/31/2010 

Věc: Cestovní náhrady a sazby stravného pro rok 2010   
 

Od 1. ledna 2010 platí vyhláška č. 462/2009 Sb. ze dne 16. prosince 2009 o poskytování cestovních 
náhrad, která stanovuje průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2010. 

 

STRAVNÉ  - v případě vyplácení stravného jsou platné následující sazby (pro ČCE platí dolní hranice 
rozmezí uvedeného ve vyhlášce):   Kč   61,- trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 

 Kč   93,- trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin 
 Kč 146,- trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 

- případný požadavek na výplatu stravného vyznačte na cestovní výkaz (nebude-li označeno, 
stravné se nevyplatí); 

- doporučuje se připravit malé pohoštění bez nároku na výplatu stravného; 
- nákup pohoštění evidujte na potvrzených paragonech, které si nechte proplatit v pokladně 

po potvrzení vedoucím oddělení či střediska (bude zaúčtováno na příslušné středisko).  
Nárok na stravné při služební cestě se úměrně krátí dle zákona, pokud je při služební cestě zajištěno 
stravování (stravenka), či poskytnuto občerstvení. 
 
CESTOVNÉ 
1. Při služební cestě je možné používat vlak 2. třídy či autobus. 
2. Z obtížně dostupných oblastí bude hrazeno jízdné autem do nejbližší vhodné stanice hromadné dopravy. 
3. Pokud cestují nejméně 3 osoby, je možno použít osobní automobil. 
4. Pokud bude použit v rozporu s nařízením osobní automobil, bude proplacena náhrada cestovného ve 

výši prostředku hromadné dálkové dopravy (vlak či autobus). 
5. V odůvodněných případech mohou vedoucí oddělení rozhodnout o jiném způsobu proplacení 

cestovného. 
6. Toto nařízení se nevztahuje na funkci synodního seniora, synodní kurátorky a předsedy synodu.  
 

Při použití vlaku či autobusu přikládejte k cestovnímu výkazu podepsané jízdenky. Čestné prohlášení o 
vykonané jízdě či proplacení „kilometrické banky“ není možné akceptovat. Připomínáme, že zpáteční 
jízdenka vyjde levněji než jednosměrná jízda. Zakoupení „In-karet“ z prostředků ÚCK pro členy poradních 
odborů synodní rady bude proplaceno proti potvrzení o zakoupení.  
 

Při použití osobního automobilu (viz bod 4 a 5) se konečná cena za km se vypočítává dle následujícího 
postupu a vzorce: 

a) základní náhrada za 1km:     os. auto Kč 3,90/ 1 km 
b) náhrada za pohonné hmoty:  

- nutno doložit doklad o nákupu PHM, kde je cena uvedena, v případě, že není doložen, pak:  
 prům. cena 1 litru 91 O benzin  Kč 28,50 

 prům. cena 1 litru 95 O benzin  Kč 28,70 
 prům. cena 1 litru 98 O benzin  Kč 30,70      
 prům. cena 1 litru motorové nafty Kč 27,20 
c) spotřeba  PHM použitého vozidla 

- vypočte se aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu použitého vozidla - 
nutno doložit kopii TP do ekon. odd. ÚCK 

VZOREC:  (prům. spotřeba*cena za 1 litr PHM*ujeté km/100) + (3,90*ujeté km) = celková výše 
náhrady 

 
Pokud někdo nedodá potřebné doklady, bude cestovné vyplaceno až po jejich předložení. Doklady je 

nezbytné zasílat nejdéle do 5-ti dnů po uskutečnění služební cesty. 
 
Žádáme Vás o nastudování a dodržování těchto předpisů.  

       Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice ÚCK 


