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SK 

 

 

 

 

NARIADENIE č. 20/2020  

 

z 9. októbra 2020, 

 

ktorým sa mení nariadenie č. 8/2017 z 9. októbra 2017 o náhrade cestovných výdavkov 

a vyplácaní paušálnych príspevkov za cestu a za účasť na schôdzi členom a náhradníkom 

Európskeho výboru regiónov a nariadenie č. 2/2018 o náhrade cestovných výdavkov a vyplácaní 

paušálnych príspevkov za cestu a za účasť na schôdzi expertom spravodajcov a rečníkom, ktorí 

sa zúčastňujú na aktivitách Európskeho výboru regiónov 

 

PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO VÝBORU REGIÓNOV, 

 

SO ZRETEĽOM NA Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 305, 306 

a 307, 

SO ZRETEĽOM NA nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 

z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 

č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 

č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 

a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/20121, 

SO ZRETEĽOM NA Rokovací poriadok Európskeho výboru regiónov, najmä na jeho 

články 37, 39, 40, 63 a 71, 

SO ZRETEĽOM NA rozhodnutie predsedníctva č. 0014/2018 o vnútorných rozpočtových 

pravidlách pre plnenie oddielu všeobecného rozpočtu Európskej únie 

týkajúceho sa Európskeho výboru regiónov, 

SO ZRETEĽOM NA nariadenie predsedníctva Európskeho výboru regiónov č. 8/2017 

z 9. októbra 2017 o náhrade cestovných výdavkov a vyplácaní 

paušálnych príspevkov za cestu a za účasť na schôdzi členom 

a náhradníkom Európskeho výboru regiónov, 

SO ZRETEĽOM NA nariadenie predsedníctva Európskeho výboru regiónov č. 2/2018 

z 30. januára 2018 o náhrade cestovných výdavkov a vyplácaní 

paušálnych príspevkov za cestu a za účasť na schôdzi expertom 

                                              
1  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2018:193:SOM:SK:HTML
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spravodajcov a rečníkom, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách 

Európskeho výboru regiónov, 

 

KEĎŽE 

 

(1) kríza COVID-19 má vážny vplyv na fungovanie Európskeho výboru regiónov, predovšetkým 

pokiaľ ide o to, akým spôsobom výbor organizuje svoje schôdze a aké druhy dopravy môžu 

členovia, riadne splnomocnení náhradníci, experti členov a rečníci využiť na to, aby sa dos tali 

do sídla VR; 

(2) vzhľadom na všeobecný nárast používania súkromných automobilov namiesto verejnej 

dopravy je vhodné prehodnotiť súčasný systém vyplácania náhrad, ktorý znevýhodňuje 

cestovanie súkromným vozidlom, ak dĺžka cesty tam a späť presahuje 2 000 km; 

(3) nariadenie č. 8/2017 a nariadenie č. 2/2018, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom 

zmeniť, 

 

 

PRIJALO TOTO NARIADENIE: 

 

Článok  1 

 

Nariadenie č. 8/2017 sa mení takto: 

 

– V článku 3 sa odsek 3.2 nahrádza takto: 

 

„3.2 Cesta autom 

 

V prípade cesty autom má člen, na ktorého sa vzťahuje toto nariadenie, nárok na paušálnu 

náhradu za každý kilometer jazdy. Príslušná paušálna kilometrická sadzba sa stanovuje 

rozhodnutím predsedníctva. 

 

Vzdialenosť v kilometroch medzi miestom schôdze a oficiálne oznámeným miestom bydliska 

určí administratíva pomocou počítačového programu. 

 

K žiadosti o preplatenie cestovných výdavkov za cestu autom v prípade, že vzdialenosť tam 

a späť presahuje 1 000 kilometrov, je nevyhnutné pripojiť sprievodné doklady, a to tak za c es tu 

tam, ako aj za cestu späť. 

 

Ak dve alebo viac osôb cestuje tým istým autom, osoba, ktorá zodpovedá za vozidlo, má nár ok 

na uvedenú náhradu navýšenú o 20 % za každú osobu, ktorá ju sprevádzala, pričom vo svojej 

žiadosti o náhradu výdavkov musí uviesť mená týchto osôb. Uvedené osoby týmto strácajú 

nárok na náhradu cestovných výdavkov za príslušnú časť cesty.  

 

Členovia, ktorí na cestu použijú svoje vlastné auto, nesú v prípade škody, ktorá by mohla 

vzniknúť na ich aute alebo iných autách, plnú zodpovednosť.“ 
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Článok  2 

 

Nariadenie č. 2/2018 sa mení takto: 

 

– V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto: 

 

„2. Cesta autom 

 

V prípade cesty autom má expert/rečník, na ktorého sa vzťahuje toto nariadenie, nárok 

na paušálnu náhradu za každý kilometer jazdy. Príslušná paušálna kilometrická sadzba sa 

stanovuje rozhodnutím predsedníctva. 

 

Vzdialenosť v kilometroch medzi miestom schôdze a oficiálne oznámeným miestom bydliska 

určí administratíva pomocou počítačového programu. 

 

K žiadosti o preplatenie cestovných výdavkov za cestu autom v prípade, že vzdialenosť tam 

a späť presahuje 1 000 kilometrov, je nevyhnutné pripojiť sprievodné doklady, a to tak za c es tu 

tam, ako aj za cestu späť. 

 

Ak dve alebo viac osôb, ktoré sú riadne pozvané na schôdzu alebo inú aktivitu VR, cestuje tým 

istým autom, osoba, ktorá zodpovedá za vozidlo, má nárok na uvedenú náhradu navýšenú 

o 20 % za každú osobu, ktorá ju sprevádzala, a to za predpokladu, že vo svojej žiadosti 

o náhradu výdavkov uvedie mená týchto osôb. Ďalšie osoby uvedené v žiadosti tým strácajú 

nárok na náhradu cestovných výdavkov za príslušnú časť cesty.  

 

Experti/rečníci, ktorí na cestu použijú svoje vlastné auto, nesú v prípade škody, ktorá by mohla 

vzniknúť na ich aute alebo iných autách, plnú zodpovednosť.“ 

 

Článok  3 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

 

 

V Bruseli 9. októbra 2020 

 

Za predsedníctvo Európskeho výboru regiónov 

 

 

 

podpísaný 

Apostolos Tzitzikostas 

predseda 

 

_____________ 


