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Cestovní náhrady budou od lena 2006 vyšší

Místopředseda vlády a ministr práce Zdeněk Škromach podepsal novou
vyhlášku, kterou se zvyšují ceny pohonných hmot.
Průměrné ceny pohonných hmot se zvyšují následovně:
a) z 27,10 Kč na 30,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
b) z 27,50 Kč na 29,50 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
c) z 27,40 Kč na 30,40 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
d) z 31 Kč na 34,40 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
e) z 26,60 Kč na 29,50 Kč u motorové nafty.
V praxi bude tento krok znamenat především zvýšení nároku
zaměstnance na náhradu při použití soukromého motorového vozidla pro účely
pracovních cest.
Vyhláška také stanoví výši sazeb stravného a základních náhrad za
používání silničních motorových vozidel. Ty se oproti letošnímu roku nemění.
Sazby stravného jsou v případě pracovní cesty, která trvá 5 až 12 hodin,
58 – 69 Kč. Pokud je zaměstnanec na pracovní cestě 12 až 18 hodin, činí stravné
88 – 106 Kč, a pokud člověk stráví na pracovní cestě více než 18 hodin, dostane
jako náhradu stravného 138 – 165 Kč. O výši stravného v rámci rozpětí rozhoduje
zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nestanoví konkrétní výši stravného,
garantuje zaměstnanci zákon nárok na stravné ve spodní sazbě stanoveného
rozpětí.
Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
za jeden kilometr jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek 1 Kč a 3,80 Kč u
osobních silničních motorových vozidel.
Vyhláška platná pro rok 2005 se vydáním nového právního předpisu od 1.
ledna 2006 ruší.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika
(problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální
pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční
zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů,
migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční pomoci z ESF, atd. K 1. lednu 2005 činil počet
systemizovaných pracovních míst v celém resortu práce a sociálních věcí 18 194. Mezi organizace, které
MPSV metodicky řídí, patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce,
inspektoráty práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV přímo spravuje pět ústavů sociální
péče - DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole a ÚSP Hrabyně. Mezi
příspěvkové organizace v resortu patří Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti
práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

