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Dodatek č. 2
k metodickému pokynu kvestorky UP 

č. B3-09/2 – MPK –
 Služby Autoprovozu 

Univerzity Palackého v Olomouci

Obsah:  Tímto dodatkem č. 2 se upravuje příloha č. 1 Sazebník služeb 
Autoprovozu UP pro pracovní cesty v rámci hlavní činnosti a příloha 
č. 2 Sazebník služeb Autoprovozu UP pro pracovní cesty v rámci 
doplňkové činnosti UP. Příloha č. 3 Sazebník služeb Autoprovozu 
pro nepracovní cesty zaměstnanců UP se tímto dodatkem č. 2 ruší 
bez náhrady.

Garant:  vedoucí Ekonomického odboru RUP

Platnost:  dnem 30. 3. 2016

Účinnost:  dnem 1. 4. 2016 

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



2 Metodický pokyn kvestora UP č. B3-16/2

Dodatek č. 2
k metodickému pokynu kvestorky UP č. B3-09/2 – MPK –

 Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

I. Úvodní ustanovení

V souladu se změnou vnějších ekonomických podmí-
nek vydávám tento Dodatek č. 2 k metodickému pokynu 
kvestorky UP č. B3-09/2 – MPK – Služby Autoprovozu 
UP, kterým se upravuje příloha č. 1 Sazebník služeb Au-
toprovozu UP pro pracovní cesty v rámci hlavní činnosti 
a příloha č. 2 Sazebník služeb Autoprovozu UP pro pra-
covní cesty v rámci doplňkové činnosti UP. Příloha č. 3 
Sazebník služeb Autoprovozu UP pro nepracovní cesty 
zaměstnanců UP se tímto Dodatkem č.2 ruší bez náhrady.

Příloha č. 1

Sazebník služeb autoprovozu UP pro pracovní 
cesty v rámci hlavní činnosti

Podle tohoto sazebníku budou jednotlivým hospodář-
ským jednotkám UP přeúčtovány náklady na pracovní 
cesty dle čl. I.

A. Základní cena v Kč/kilometr ( dále jen „km“)

Typ vozidla Sazba tuzemsko i zahraničí

Mercedes Vito 7,50

Peugeot Boxer 7,50

Škoda Superb 7,00

Škoda Octavia 7,00

B. Sazba za ujetý km vozidla je tvořena náklady:
 na pohonné hmoty, oleje, mytí vozidel, autopříslu-

šenství, poplatky za použití dálnic, servisní a provoz-
ní poplatky, opravy a udržování, odpisy vozidel pro 
příslušné účetní období a dále další náklady a výdaje 
související s provozem vozidel a provozem Autopro-
vozu UP.

C.  V sazbě za ujetý km nejsou zahrnuty mzdy řidičů včet-
ně odvodů (osobní náklady zaměstnanců Autoprovo-

zu UP), které jsou hrazeny z nákladového střediska 
9255 Oddělení autoprovozu UP.

D.  Při vyúčtování zahraničních cest budou součástí pře-
účtování související vynaložené náklady v zahraničí 
(poplatky za použití dálnic, trajekty, parkování a diety 
řidiče přepočtené na Kč).

Příloha č. 2

Sazebník služeb Autoprovozu UP pro cesty v rám-
ci doplňkové činnosti UP

Podle této Přílohy č. 2 budou účtovány služby dle 
čl. II. – pracovní cesty realizované v rámci doplňkové 
činnosti UP.

A. Základní cena v Kč/km (bez DPH): 

Typ vozidla Sazba tuzemsko i zahraničí

Mercedes Vito 10,50

Peugeot Boxer 10,50

Škoda Superb 10,00

Škoda Octavia 10,00

B.  Prostoje (stání, nakládání a vykládání):
  Tarif pro všechny výše uvedené typy vozidel je jednot-

ný a činí 20 Kč/15 min.

C.  Příjemce služby je povinen provést dodanění dokla-
dem o použití.

II. Závěrečné ustanovení

Tento Dodatek č. 2 k metodickému pokynu kvestorky 
UP č. B3-09/2 – Služby Autoprovozu UP nabývá platnos-
ti dnem jeho podpisu kvestorem UP a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění  na úřední desce UP, tj. druhým dnem od 
nabytí platnosti.

V Olomouci dne 30. března 2016

Ing. Jiří Přidal, v. r. 
   kvestor UP


