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Úvodní ustanovení
Používání služebních motorových vozidel
Úprava této sm rnice se ídí zákonem íslo 262/2006 Sb., Zákoníkem práce a § 6 odst. 6 zákona íslo
586/1992 Sb., o daních z píjm, ve zn ní pozd jších pedpis.
Služebním motorovým vozidlem se rozumí silniní motorové vozidlo, které je ve vlastnictví, správ nebo
užívání zam stnavatele.
V souasné chvíli úetní jednotka neeviduje žádné jí vlastn né služební motorové vozidlo.

Používání svěřených předmětů
Úprava této sm rnice se ídí zákoníkem práce a zákonem íslo 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve zn ní
pozd jších pedpis.
Sv ené pedm ty, vetn ochranných pracovních prostedk, poskytuje zam stnavatel zam stnanci za
úelem výkonu práce a sv uje je na písemné potvrzení.
Evidence sv ených pedm t je vedena v útárn organizace na osobních kartách zam stnanc a podléhá
inventarizaci.
V evidenci sv ených pedm t musí vždy být:
- mobilní telefon
- elektronický kapesní diá
- notebook
Zam stnanec nesmí poskytnout sv ený pedm t jiné osob . Sv ené pedm ty jsou po celou dobu
majetkem zam stnavatele, který zajišuje opravy a servis, a hradí náklady s tím spojené.
Povinností zam stnance je nakládat se sv eným pedm tem s péi ádného hospodáe.
Zam stnanec odpovídá za ztrátu sv ených pedm t. V pípad ztráty sv eného pedm tu je
zam stnanec povinen nahradit ztrátu v plné výši.
Zam stnavatel umožní zam stnanci odkoupení sv eného pedm tu pi jeho vyazení z používání a to za
obvyklou cenu.
Tato směrnice byla schválena představenst vem a vstoupila v platnost dne 14.4.2009

Tato směrnice byla přijata shromážděním delegátů dne 21.5.2009
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