Náhrady poskytované:


Příloha k odbavení1

stravné a kapesné, jízdní výdaje, ubytování, nutné vedlejší výdaje (např. MHD, pojištění léčebných výloh včetně
úrazu), výdaje za pohonné hmoty, jednorázové pojištění vozidla.

Krácení náhrad:


při bezplatném jízdném, ubytování, stravování a nutných vedlejších výdajů náhrada nepřísluší,



zahraniční stravné a kapesné:
při době strávené mimo území ČR:
18,01 hodin a více
12,01 hodin až 18,00 hodin
1,00 hodina až 12,00 hodin
méně než 1 hodina



přísluší stravné a kapesné:
– v plné výši
– ve výši dvou třetin
- ve výši jedné třetiny
se neposkytuje.

při částečném bezplatném stravování – krácení přiznané výše stravného (nikoliv kapesného) za každé poskytnuté
jídlo:
trvání cesty:

krácení za každé jídlo:

18,01 až 24,00 hodin (předpokládají se max. tři jídla)
12,01 až 18,00 hodin (předpokládají se max. dvě jídla)
1,01 až 12,00 hodin (předpokládá se jedno jídlo)

25 %
35 %
70 %

Povinnosti organizace a cestovatele:
Cestovatel obdrží zálohu v cizí měně. Pokud neobdrží zálohu, jsou mu po provedení vyúčtování proplaceny prokázané výdaje
včetně stravného a kapesného v českých korunách.
Cestovatel po návratu ze zahraniční pracovní cesty vyplní a podepíše formulář „Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí“ a se
všemi doklady, event. vysvětlením a telefonickým a e-mailovým spojením zašle poštou na adresu: Dům zahraniční
spolupráce (Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, korunová a devizová pokladna) nejpozději do 10 pracovních dnů po
návratu ze zahraniční pracovní cesty.
Cestovatel vypracuje cestovní zprávu, kterou zašle společně s vyúčtováním.
Po schválení vyúčtování bude cestovatel informován referentkami korunové a devizové pokladny, zda je výsledkem
vyúčtování přeplatek nebo nedoplatek a to do 10 pracovních dnů po obdržení „Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí“.
V případě přeplatku je možná osobní návštěva korunové a devizové pokladny cestovatelem, který sdělí referentkám
korunové a devizové pokladny číslo svého bankovního účtu, na který mu bude přeplatek v českých korunách zaslán.
V případě nedoplatku/vratky se cestovatel dostaví na korunovou a devizovou pokladnu k vrácení rozdílu mezi zálohou a
nárokem a to buď ve valutách, nebo v českých korunách, nebo v kombinaci měn.
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