NAŘÍZENÍ č. 20/2020
ze dne 9. října 2020,
kterým se mění nařízení č. 8/2017 ze dne 9. října 2017 o náhradách výdajů za dopravu a
vyplácení paušálních příspěvků na cestu a účast na schůzi členům a náhradníkům
Evropského výboru regionů a nařízení č. 2/2018 o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení
paušálních příspěvků na cestu a účast na schůzi expertům zpravodajů a řečníkům, kteří se
podílejí na činnosti Evropského výboru regionů
PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO VÝBORU REGIONŮ,
S OHLEDEM NA
S OHLEDEM NA

S OHLEDEM NA
S OHLEDEM NA

1

Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 305, 306
a 307 této smlouvy,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze
dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro
souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013,
(EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013,
(EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014
a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje
nařízení (EU, Euratom) č. 966/20121,
jednací řád Evropského výboru regionů, a zejména na články 37, 39,
40, 63 a 71 tohoto jednacího řádu,
rozhodnutí předsednictva č. 0014/2018 o vnitřních finančních
předpisech pro plnění oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie
týkajícího se Výboru regionů,
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CS

S OHLEDEM NA

S OHLEDEM NA

nařízení předsednictva Evropského výboru regionů č. 8/2017 ze
dne 9. října 2017 o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení
paušálních příspěvků na cestu a účast na schůzi členům
a náhradníkům Evropského výboru regionů,
nařízení předsednictva Evropského výboru regionů č. 2/2018 ze
dne 30. ledna 2018 o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení
paušálních příspěvků na cestu a účast na schůzi expertům zpravodajů
a řečníkům, kteří se podílejí na činnosti Evropského výboru regionů,

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:
(1)

(2)

(3)

Krize způsobená onemocněním COVID-19 měla dopad na fungování Evropského výboru
regionů, zejména pokud jde o způsob pořádání jeho schůzí a o dopravní prostředky, které
mohou členové, řádně pověření náhradníci, experti zpravodajů a řečníci využít k tomu, aby s e
dostavili do prostor VR.
V souvislosti s rozsáhlým nárůstem používání soukromých automobilů namísto veřejné dopravy
je vhodné přezkoumat stávající systém náhrad, který je nepříznivý v případě cest soukromým
automobilem na vzdálenost přesahující 2 000 km celkem oběma směry.
Nařízení č. 8/2017 a nařízení č. 2/2018 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALO TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Nařízení č. 8/2017 se mění takto:
– v článku 3 se odstavec 3.2 nahrazuje tímto:
„3.2 Cesta osobním automobilem
Pokud člen oprávněný podle tohoto předpisu cestuje osobním automobilem, proplatí se mu cena
stanovená na základě paušální sazby za kilometr. Tuto paušální sazbu za kilometr stanovuje ve
svém rozhodnutí předsednictvo.
Vzdálenost v kilometrech mezi místem konání schůze a oficiálně oznámeným bydlištěm určí
příslušné oddělení Výboru na základě počítačového programu.
Veškeré žádosti o proplacení nákladů na cestu osobním automobilem delší než 1 000 km
celkem oběma směry musí být podloženy podpůrnými doklady, a to jak pro cestu tam, tak pro
cestu zpět.
Cestují-li stejným osobním automobilem dvě osoby nebo více osob, má osoba odpovědná za
vozidlo nárok na výše uvedenou náhradu včetně 20% příplatku za každou osobu, která ji
doprovází a jejíž jméno je uvedeno v žádosti o náhradu výdajů. Zmíněné osoby pozbývají
z tohoto důvodu nárok na jakoukoliv náhradu výdajů za dopravu za příslušnou část trasy.
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Členové, kteří používají pro cestu své soukromé vozidlo, nesou plnou odpovědnost za veškeré
škody, ke kterým při nehodě dojde na jejich voze nebo které tento vůz způsobí třetím osobám.“
Článek 2
Nařízení č. 2/2018 se mění takto:
– v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.

Cesta osobním automobilem
Pokud expert nebo řečník oprávněný podle tohoto předpisu cestuje osobním automobilem,
proplatí se mu cena stanovená na základě paušální sazby za kilometr. Tuto paušální sazbu za
kilometr stanovuje ve svém rozhodnutí předsednictvo.
Vzdálenost v kilometrech mezi místem konání schůze a oficiálně oznámeným bydlištěm určí
příslušné oddělení Výboru na základě počítačového programu.
Veškeré žádosti o proplacení nákladů na cestu osobním automobilem delší než 1 000 km
celkem oběma směry musí být podloženy podpůrnými doklady, a to jak pro cestu tam, tak pro
cestu zpět.
Cestují-li stejným osobním automobilem dvě osoby nebo více osob, jež byly řádně pozvány
zúčastnit se schůze nebo činnosti VR, má osoba odpovědná za vozidlo nárok na výše uvedenou
náhradu včetně 20% příplatku za každou osobu, která ji doprovází a jejíž jméno je uvedeno
v žádosti o náhradu výdajů. Zmíněné další osoby uvedené v žádosti pozbývají z tohoto důvodu
nárok na jakoukoliv náhradu výdajů za dopravu za příslušnou část trasy.
Experti nebo řečníci, kteří používají pro cestu své soukromé vozidlo, nesou plnou odpovědnos t
za veškeré škody, ke kterým při nehodě dojde na jejich voze nebo které tento vůz způsobí
třetím osobám.“
Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Bruselu dne 9. října 2020
za předsednictvo Evropského výboru regionů

(podepsán)
Apostolos TZITZIKOSTAS
předseda
_____________
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