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Vážení obchodní přátelé, 
 

čas Vánoc i novoročních oslav je definitivně za námi a rok 2013 už je skutečností. Vítáme Vás tedy v novém 

roce a jak jinak, než novým číslem časopisu Svět WEBDISPEČINKU.  

Protože od ledna 2013 došlo k úpravám částek u cestovních náhrad, bude naše první povídání směřovat 

k tomuto tématu. Zároveň Vás ujišťujeme, že úpravu výše DPH jsme pochopitelně do WEBDISPEČINKU 

zahrnuli také. Poté Vás seznámíme s naší první novinkou, která se týká délky archivace dat ve 

WEBDISPEČINKU. Nabízíme Vám na výběr tři varianty této služby a záleží pouze na Vás, ke které z nich se 

přikloníte.  

Další naší novinkou, kterou Vám dnes představíme, je mobilní verze WEBDISPEČINKU (WD Mobile) pro 

Windows Phone. Opět jsme tak vyslyšeli přání našich klientů, kteří používají chytré telefony s tímto 

operačním systémem. WD Mobile už je tak k dispozici na všech platformách, které jsou dnes na chytrých 

telefonech používány.  Nebude chybět ani tradiční soutěž včetně vyhodnocení soutěže z prosince. 

Závěrem bychom Vám chtěli popřát v novém roce všechno nejlepší a budeme společně doufat, že i přes onu 

třináctku nám nadcházející rok bude přinášet jen dobré zprávy.   

 

Přejeme Vám příjemné čtení 

 

Vaše redakce 

ÚVODNÍK 
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Změny v cestovních náhradách 
Od 1. ledna 2013 dochází k úpravám v poskytování cestovních náhrad u služebních cest. Na rozdíl od 
loňského roku se změny dotýkají pouze výše částek, nikoliv dalších aspektů, jako tomu bylo v lednu 2012. 
Zájemce o podrobný popis odkazujeme do loňského lednového čísla Světa WEBDISPEČINKU, kde jsme se této 
problematice důkladně věnovali, protože tato nastavení zůstávají v platnosti. 

Tuzemské stravné 
U sazeb stravného tuzemských služebních cest dochází k mírnému navýšení v řádu několika korun.  
Pro státní a příspěvkovou sféru platí následující výše stravného. 

Doba trvání služební cesty Stravné 

5 až 12 hodin 66 až 79 Kč 

12 až 18 hodin 100 až 121 Kč 

nad 18 hodin 157 až 188 Kč 

 
Pro podnikatelskou sféru platí následující minimální výše stravného. 

Doba trvání služební cesty Stravné 

5 až 12 hodin 66 Kč 

12 až 18 hodin 100 Kč 

nad 18 hodin 157 Kč 
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ZMĚNY V CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH 

http://www.webdispecink.cz/downloads/012012.pdf
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Zahraniční stravné 
U základních sazeb stravného pro jednotlivé země došlo k drobným změnám. Z těch, které Vás mohou 
zajímat, je to snížení sazby u Estonska ze 45 na 40 EUR a sjednocení sazby v případě některých zemí bývalé 
Jugoslávie. Zde došlo ke snížení sazby u Chorvatska, Srbska a Černé Hory, Bosny a Hercegoviny ze 40 na 35 
EUR. Významnou změnou je zvýšení základní sazby zahraničního stravného pro Slovensko na 35 EUR. 
Kompletní seznam sazeb najdete ve vyhlášce Ministerstva financí číslo 392/2012.  

 
Náhrady jízdních výdajů 
Při použití soukromého vozidla na služební cesty jsou pro výpočet náhrady důležité dva údaje, náhrada za 

1 km jízdy a cena pohonných hmot. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy se oproti loňskému roku snížila o 

10 haléřů a činí 3,60 Kč.  

Pokud není cena pohonných hmot doložena účtenkou, používají se průměrné ceny PHM, které byly pro rok 
2013 stanoveny takto. 

Druh PHM Cena 

Benzín 95 oktanů 36,10 Kč 

Benzín 98 oktanů 38,60 Kč 

Motorová nafta 36,50 Kč 
 

Informace o výši tuzemského stravného a ceně pohonných hmot jsou obsahem vyhlášky Ministerstva práce a 
sociálních věcí číslo 472/2012. 

ZMĚNY V CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_74146.html
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14237/Vyhlaska_472_2012.pdf


  

Aktualizace stravného ve WEBDISPEČINKU 
Abychom Vám co nejvíce ulehčili práci, upravili jsme sazby stravného rovnou ve WEBDISPEČINKU. Vy je 
pouze aktualizujete. Jak? Vyberete volbu „Nastavení – Stravné“ a poté klepnete na odkaz „Import základních 
sazeb stravného na rok 2013“. 
 

 
 

Tím zajistíte načtení aktuálních sazeb do WEBDISPEČINKU. Stále máte samozřejmě možnost sazby upravit 
podle vlastní potřeby. 
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Výběr délky archivace dat 
V rámci rozšíření služeb klientům zavádíme nově tři kategorie pro délku archivace dat ve WEBDISPEČINKU. 
Výchozí nastavení je Archivace Std, která je zdarma a je nastavena pro všechna vozidla. Pokud máte zájem 
o prodloužení standardní doby archivace, kontaktujte svého obchodního zástupce. Všechny varianty včetně 
vysvětlení jsou popsány v následující tabulce. 

Název Doba archivace Cena 

Archivace Std 
Uchování dat v aplikaci, jízdy 4 roky u aktivního vozidla,  
2 roky po ukončení vozidla, informace o poloze vozidla 18 měsíců Zdarma 

Archivace Profi 
Uchování dat v aplikaci, jízdy bez omezení u aktivního vozidla,  

3 roky u ukončeného vozidla, informace o poloze vozidla 3 roky 500 Kč 

Archivace Full 
Uchování dat v aplikaci, jízdy bez omezení u aktivního vozidla,  
3 roky u ukončeného vozidla, informace o poloze vozidla po celou dobu 1000 Kč 

 
Jedná se o jednorázový poplatek za jeden automobil a všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Na vysvětlenou 
dodáváme, že položka jízdy v sobě skrývá knihu jízd a položka informace o poloze vozidla slouží k vykreslení 
polohy vozidla na mapě. 



NOVINKA – WD Mobile pro Windows Phone 
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WD Mobile pro Windows Phone 
Mobilní WEBDISPEČINK je nově k dispozici i na platformu Windows Phone a je určen pro verze 7.5 a 8. 

Aktuální verze obsahuje seznam vozidel s informací o rychlosti, poloze a vzdálenosti od uživatele mobilního 

telefonu. Vozidla lze rovněž zobrazit na mapě. 
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Pouze připomínáme, že WD Mobile je na všech platformách pro uživatele WEBDISPEČINKU zadarmo. 

Přihlašovací údaje do aplikace jsou stejné jako přihlašovací údaje do „klasického“ WEBDISPEČINKU. Další 

informace o WD Mobile, včetně odkazů pro stažení aplikace, naleznete zde. 

 

   

http://www.webdispecink.cz/cz/unikatni-vlastnosti-webdispecinku/mobilni-telefony/
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SOUTĚŽ 

Soutěž 
Nejdříve správné řešení soutěžního sudoku z minulého čísla: 

8 5 4 7 2 1 9 6 3 

2 9 6 5 8 3 4 7 1 

1 7 3 9 6 4 5 2 8 

6 2 8 4 7 9 1 3 5 

7 3 9 2 1 5 6 8 4 

5 4 1 8 3 6 7 9 2 

3 1 7 6 5 2 8 4 9 

9 6 5 3 4 8 2 1 7 

4 8 2 1 9 7 3 5 6 

Výhercem naší soutěže se tentokrát stala paní Alena Rozumová, které zašleme drobné dárky. Pro Vás ostatní 
máme připravenou novou soutěžní otázku. 

Soutěžní otázka na leden zní:  
Pro jaké verze operačního systému Windows Phone je určen WD Mobile? 

Odpovědi zasílejte emailem do 31. 1. 2013 na adresu prihoda@hisoftware.cz a do předmětu napište Soutěž 
leden 2013. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, které opět odměníme drobnými dárky. 
 


