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Dodatek č. 3 
k metodickému pokynu kvestora UP 
č. B3-12/1-MPK – Cestovní náhrady 

  

Obsah:        Tento dodatek č. 3  upravuje přílohu č. 1 Sazebník cestovních 
 náhrad, a to ustanovení bodu „A“ – Stravné,  „B“ – Náhrady 
 za používání  soukromých silničních motorových vozidel 
 při pracovních cestách a ustanovení bodu „C“ – Ceny 
 pohonných hmot. 

Zpracoval:        vedoucí ekonomického odboru RUP  

Platnost:            dnem 31. 12. 2014
Účinnost:          dnem zveřejnění  

Rozdělovník:   rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, 
 děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, 
 ředitel SKM UP,
                              vedoucí zaměstnanci  CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, 
  ASC  UP, CPSSP, KA UP,
                              vedoucí zaměstnanci  EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, 
  OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, 
  OPOP, OK,
                             Právní oddělení UP,
                             Oddělení interního auditu UP,
                            Oddělení kontroly UP,
                                  Oddělení organizace a řízení UP.  



2  Metodický pokyn kvestora UP č. B3-14/12

I. Úvodní ustanovení

V souladu s vyhláškou č. 328/2014 Sb., o změně saz-
by základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohon-
ných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ze dne 
16. prosince 2014 vydanou Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí ČR (dále jen „MPSV ČR“), která stanovuje sazby 
základních náhrad zaměstnancům za používání silničních 
motorových vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných 
hmot platné pro rok 2015, 

vydávám

tento dodatek č. 3 k metodickému pokynu kvestora UP 
č. B3-12/1 – Cestovní náhrady, kterým se upravuje příloha 
č. 1 Sazebník cestovních náhrad, a to ustanovení bodu „A“ 
– Stravné, „B“ – Náhrady za používání soukromých silnič-
ních motorových vozidel při pracovních cestách a ustano-
vení bodu „C“ – Ceny pohonných hmot.

II. Sazebník cestovních náhrad

A)   Stravné:
 (viz čl. II odst. 2.3 pokynu)

Poř. č. Počet hodin
v kalendářním dni

Kč

1. 5–12 70,-

2. 12–18 120,-

3. více než 18 164,-

B)   Náhrady za používání soukromých silničních motoro-
vých vozidel při pracovních cestách:

      (viz čl. II. odst. 3 pokynu)

Poř. č. Typ vozidla 1 km/Kč

1. jednostopá 1,00

2. osobní automobily 3,70

3. os. aut. + přívěs 3,70 + 15 %

C)  Ceny pohonných hmot:
 (viz čl. II odst. 3 pokynu)

 V případě, že zaměstnanec nedoloží doklad o ceně po-
honných hmot, uplatní zaměstnavatel údaje stanovené 
vyhláškou MPSV ČR pro příslušný rok. Pro rok 2015 
se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely 
poskytování cestovních náhrad takto:

Poř. č. Druh pohonné 
hmoty

Oktan. 
číslo

Kč/1 litr

1. benzín automobilový 95 35,90

2. benzín automobilový 98 38,30

3. nafta motorová – 36,10

III. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 3 k metodickému pokynu kvestora UP 
č. B3-12/1 – Cestovní náhrady nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu kvestorem UP a účinnosti dnem zveřejnění

Dodatek č. 3
k metodickému pokynu kvestora UP
č. B3-12/1 – MPK - Cestovní náhrady

V Olomouci dne 31. prosince 2014

Ing. Jiří Přidal, v. r.
kvestor UP


