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1. ÚVOD 

 

Při neustále se rozvíjejících trzích a ekonomikách v celosvětovém měřítku je logické, 

že význam pracovních cest neklesá, naopak vzrůstá. Na pracovních cestách podnikatelé sami 

i prostřednictvím svých zaměstnanců vyřizují své závazky vůči obchodním partnerům, 

dodavatelům, zákazníkům, orgánům státní správy, bankám a jiným věřitelům. 

Představují tedy činnost nutnou k dosažení výsledku podnikání, která je však ze zákona 

podmíněna mnoha povinnostmi na straně jedné a právy na straně druhé.  

Bakalářskou práci na téma „Cestovní náhrady v podnikatelské sféře“ jsem si vybrala 

především proto, abych o této oblasti zjistila potřebné a užitečné informace. Věřím, že znalost 

práv a povinností podnikatelů co by zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců při pracovních 

a jiných cestách plynoucích z pracovněprávních vztahů, jakož i práv a povinností 

při pracovních cestách vykonaných samotnými podnikateli je jistě cenná pro budoucího 

absolventa v pozici uchazeče o zaměstnání i absolventa s vizí vlastního podnikání. Zároveň se 

neustále objevují specifické případy ohledně poskytování cestovních náhrad, o kterých 

se soukromí zaměstnavatelé potřebují poradit s odborníky a vyřešit tak konkrétní problém 

v souladu se zákonnými předpisy. 

Cílem mé práce je charakteristika komplexní škály cestovních náhrad z pohledu 

podnikatelské sféry a následné přiblížení problematiky posuzování daňové uznatelnosti 

náhrad, současně se srovnáním z účetního hlediska. 

Ve druhé kapitole „Druhy cestovních náhrad“, následně po výkladu zásadních pojmů 

vybrané oblasti, popíši jednotlivé druhy cestovních náhrad, které zaměstnavatelé poskytují 

svým zaměstnancům v podnikatelské sféře, včetně náhrad určených samotným podnikatelům.  

Třetí část „Srovnání z účetního a daňového hlediska“ bude pojednávat o úskalí 

poskytování náhrad z pohledu daňového a účetního, a to názorně na konkrétních příkladech. 

Zaměřím se přitom převážně na případy, ve kterých cestovní náhrady nelze jednoznačně 

zahrnout do daňově uznatelných nákladů a příklady, které lze vyúčtovat použitím 

více odlišných postupů podle rozhodnutí účetní jednotky.   

V poslední čtvrté části „Cestovní náhrady v Evropské unii“ uvedu profil druhů a sazeb 

cestovních náhrad poskytovaných slovenským a polským zaměstnancům při tuzemských 

a zahraničních pracovních cestách slovenskými a polskými zaměstnavateli. 

K vypracování mé bakalářské práce využiji metodu popisu, analýzy, syntézy a metodu 

srovnání. 
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2. DRUHY CESTOVNÍCH NÁHRAD 

 
2.1. Základní pojmy 

Před vymezením druhů je nutné, abych nejprve uvedla a vysvětlila důležité pojmy 

spojené s cestovními náhradami. 

Zásadní právní normou upravující problematiku poskytování cestovních náhrad 

zaměstnanci soukromého zaměstnavatele je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZP), konkrétně část sedmá, hlava II. Zákoník práce je účinný 

od 1. 1. 2007. Od roku 2007 se tak již nevyužívá starého zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních 

náhradách a zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 

výdělku, které nahradil. Pro podnikatele je dále významný především zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDZP). Další legislativní předpisy 

budu uvádět přímo u oblastí, kterých se týkají.   

V této práci se věnuji podnikatelské sféře. Ekonomické subjekty podnikatelské 

sféry nejsou státem, územním samosprávným celkem, ani státním fondem. Zároveň jimi 

nejsou příspěvkové organizace, jejichž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost 

jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele 

nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školské právnické osoby zřízené 

podle školského zákona a veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.1 Obecně se 

v podnikatelské sféře jedná o subjekty odměňující jiným způsobem než formou platu. V užší 

rovině jde o podnikatele bez zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen 

OSVČ) a podnikatele v roli zaměstnavatele se zaměstnanci.  

„Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, 

se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při:  

a) pracovní cestě (§ 42),  

b) cestě mimo pravidelné pracoviště,  

c) cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn  

 v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,  

d) přeložení (§ 43), 

e) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru, 

f) výkonu práce v zahraničí.“ 
2
 

                                                 
1 Zaměstnavatelé uvedeni v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 109 odst. 3  
2 HOFMANNOVÁ, E. Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2010  
 4. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. str. 15 
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Pracovní cesta je časově omezeným vysláním zaměstnance k výkonu práce 

pro zaměstnavatele mimo místo výkonu práce, sjednané v pracovní smlouvě. 

Každý jednotlivý výjezd zaměstnance se pokládá za novou pracovní cestu, nelze je z hlediska 

náhrad sčítat a oceňují se vždy samostatně. Zahraniční pracovní cesta je cesta vykonaná 

mimo území České republiky (dále jen ČR). Zaměstnavatel vydává zaměstnanci cestovní 

příkaz, kde se uvádí především jméno a bydliště zaměstnance, čas a místo nástupu 

a ukončení pracovní cesty, místo jednání, účel cesty, další spolucestující, určený způsob 

dopravy a údaje o poskytnuté záloze. Cestovní příkazy po vykonání cesty slouží k likvidaci 

a vyúčtování cestovních náhrad z pracovní cesty. Výhradně se souhlasem zaměstnance 

může dojít k jeho přeložení do jiného místa výkonu práce, ovšem v rámci zaměstnavatele. 

Místo výkonu práce (původní) sjednal zaměstnavatel se zaměstnancem v pracovní smlouvě. 

Dojde-li k přeložení, pracovní úkoly na novém pracovišti zaměstnanci stanovuje a jejich 

provedení kontroluje vedoucí příslušného útvaru. Pravidelné pracoviště je místem 

dohodnutým se zaměstnancem, které může být pro účely cestovních náhrad uvedeno 

v pracovní smlouvě. Není-li takové místo dohodnuto, považuje se za něj místo výkonu práce 

sjednané v pracovní smlouvě. Zásadní rozdíl mezi pracovní cestou a cestou mimo 

pravidelné pracoviště představuje potřebný souhlas zaměstnance, který je nutný pouze 

pro uskutečnění pracovní cesty. Pro cestu mimo pravidelné pracoviště není nezbytný, 

nárok na cestovní náhrady má zaměstnanec v obou případech. Doba trvání pracovní cesty 

se počítá od chvíle nástupu na pracovní cestu z místa zadaného v cestovním příkazu 

až po okamžik návratu do opět určeného místa, včetně doby pracovního výkonu 

ve stanoveném místě.  Počátek i konec pracovní cesty musí být přesně určeným místem 

(adresou, sídlem firmy, pobočky). A to tak, aby nemohlo dojít k záměně. Proto název obce 

je nedostačujícím údajem. Cesta, na níž se zaměstnanec ze soukromých pohnutek vydal dříve, 

než v době nástupu dohodnutého se zaměstnavatelem, nemůže být zahrnuta do doby trvání 

pracovní cesty. Rovněž prodloužení a ukončení pracovní cesty po době stanovené 

zaměstnavatelem se z doby trvání vylučuje. Stejně tak je posuzován případ, 

kdy se zaměstnanec na pracovní cestu vypraví z jiného místa, než bylo ujednáno. 

Opačný problém představují překážky v práci na straně zaměstnavatele3. Překážkou se 

u pracovní cesty rozumí doba strávená jinak než plněním pracovních úkolů, a to např. 

cestováním veřejným dopravním prostředkem, automobilem, případně čekáním na další spoj. 

Zaměstnanci v tomto případě není krácena mzda. Častým jevem, kdy zaměstnanci kvůli 

                                                 
3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Hlava III, Část osmá § 207 – 210 
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překážkám v práci přeci jen mzda ušla, jsou případy úkolové mzdy. Za takto ušlou mzdu 

zaměstnanci náleží náhrada ve výši průměrného výdělku, jehož výpočet je upraven § 356 ZP, 

viz Sedláček (2010).  

Oprávněnost a korektnost vyúčtovaných cestovních náhrad nepodléhá jen zájmu 

zaměstnavatelů a zaměstnanců, kterých se přímo týkají, nýbrž také orgánům odpovědným 

za sledování a kontrolu poskytování náhrad. K těmto kontrolním orgánům patří zejména 

finanční úřady, inspektoráty práce a také Nejvyšší kontrolní úřad ČR, viz 

Hofmannová (2010). 

 

2.2. Druhy cestovních náhrad 

Základní náhrady výdajů vzniklých při tuzemských pracovních cestách, 

hrazené soukromými zaměstnavateli (Hlava II, části sedmé ZP), jsou vymezeny níže. 

 

„Zaměstnavatel uvedený v této hlavě je povinen za podmínek stanovených v této hlavě 

poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě náhradu: 

a) jízdních výdajů, 

b) jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, 

c) výdajů za ubytování, 

d) zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“), 

e) nutných vedlejších výdajů.“ 4 

 

Druhy cestovních náhrad, které zaměstnavatel poskytuje při zahraniční pracovní cestě, 

se shodují s druhy platnými pro tuzemské pracovní cesty, až na jedinou výjimku:  

d) „stravovacích výdajů v cizí měně (dále jen „zahraniční stravné“)“ 5 

 

2.2.1. Náhrada jízdních výdajů  

Proplacení jízdních výdajů zaměstnance upravují § 157, § 158 – 160 a § 167 ZP. 

Chce-li zaměstnanec uplatnit nárok na náhradu výdajů, za předpokladu hrazení výdajů 

pracovní cesty ze svého, nebo doložit správné užití zálohy mu vyplacené, musí předložit 

patřičné doklady k vyúčtování. Průkaznými doklady jsou jízdenky hromadné dopravy, 

železniční přepravy, letenky a jiné stvrzenky dle zvolené přepravy. Při použití osobního 

automobilu doklady o nákupu pohonných hmot (dále jen PHM). Doložené a tedy prokázané 
                                                 
4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 156 odst. 1  
5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 166 odst. 1  
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výdaje zaměstnavatel hradí v plné výši, jedná se dle § 157 odst. 1 ZP o „prokázané výdaje 

za dopravu“. Náhradu za výdaje, které zaměstnanec nedoloží, například z důvodu ztráty 

jízdního dokladu, kdy jej nelze nahradit kopií, poskytuje zaměstnavatel ve výši jím uznané 

v souladu s ustanovením § 158 ZP. Zda neprokázaný výdaj zaměstnance akceptuje, záleží 

pouze na jeho uvážení. Oproti tomu v souvislosti s použitím osobního automobilu k pracovní 

cestě je výše náhrad nedoložených nákupů PHM určena podle průměrné ceny stanovené 

vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). U zahraniční pracovní cesty 

platí podmínky stejné jako u pracovní cesty v tuzemsku. Výjimku tvoří právě náhrada 

za spotřebovanou PHM v cizí měně s doložením ceny, kdy zaměstnavatel má povinnost 

uhradit spotřebu pouze za kilometry ujeté mimo území ČR. Pro neposkytnutí dokladů 

musí mít zaměstnanec vážné důvody a v tomto případě je posouzení náhrady opětovně v moci 

zaměstnavatele, který ji může vyplatit i s přihlédnutím k čestnému prohlášení o skutečně 

zaplacené ceně PHM a důvodech jejího neprokázání. Pokud se pracovní cesta uskuteční 

v obci, která je pro zaměstnance současně místem výkonu práce, má právo na náhradu ve výši 

platné ceny jízdného v době konání cesty, a to aniž by byl povinen prokázat výdaje za užití 

této místní hromadné dopravy. Vedle toho zaměstnavatel není oprávněn odmítnout náhradu 

výdajů na místní hromadnou dopravu, vlastní-li zaměstnanec předplacenou jízdenku MHD. 

Tato jízdenka je chápána jako soukromý majetek zaměstnance.  

Dopravní prostředek, který by měl zaměstnanec při pracovní cestě využít, určí dopředu 

zaměstnavatel v příkazu k vykonání cesty. Tímto prostředkem může být vlak, autobus, 

letadlo, loď, služební vozidlo, referentské vozidlo, autotaxi, a také soukromé vozidlo 

zaměstnance, záleží na volbě zaměstnavatele. Pochopitelně by volba zaměstnavatele měla být 

tou ekonomicky nejvýhodnější, ale zároveň co nejefektivnější. Zaměstnanec může vznést také 

oprávněné připomínky, které by měl zaměstnavatel při rozhodování o druhu / druzích 

dopravního prostředku a podmínkách pracovní cesty vzít v úvahu. 

 

2.2.1.1. Náhrada jízdních výdajů při užití silničního motorového vozidla  

Silničním motorovým vozidlem jsou motocykly, tříkolky a čtyřkolky, 

osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální automobily, tahače traktory, 

přípojná vozidla (přívěs, návěs, přípojné vozidlo traktorů) a ostatní vozidla.6 

Za prokázané jízdní výdaje zaměstnanec uplatňuje právo požadovat od zaměstnavatele 

příslušnou náhradu. Náhrada jízdních výdajů zaměstnanci náleží stejně jako v případě užití 

                                                 
6 Silniční motorová vozidla vymezuje Ministerstvo dopravy Vyhláškou č. 102/1995 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.  
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veřejných dopravních prostředků. Mnozí podnikatelé a zaměstnavatelé potřebují 

ke své činnosti nutně užívat osobních automobilů. Především je tento způsob dopravy 

oproti jiným mnohdy časově výhodnější. Základními prvky pro kalkulaci cestovní náhrady 

jízdních výdajů při užití osobního automobilu jsou typ vozidla a cena PHM. Jak jsem zmínila, 

pro účely poskytování náhrad jízdného se rozlišuje užití soukromého a služebního vozu. 

 

2.2.1.1.1. Náhrady při přepravě soukromým vozidlem 

S použitím soukromého vozu zaměstnance k pracovní cestě, ať už je vozem 

jeho vlastním, vypůjčeným či pronajatým, ovšem nikoli poskytnutým jeho zaměstnavatelem, 

musí zaměstnavatel souhlasit. Schválením se zaměstnavatel zavazuje kompenzovat 

zaměstnanci vynaložené jízdní výdaje vyplacením: 

a) základní náhrady,   

b) náhrady za spotřebované pohonné hmoty, 

c) náhrady v cenně jízdného hromadným dopravním prostředkem. 

 

a) Základní náhrada se vypočítá: 

ZN = sazba ZN · vzdálenost ujetá na pracovní cestě v kilometrech 

 

Pro rok 2011 vstoupila v platnost od 1.1. Vyhláška č. 377/ 2010 Sb., kterou se pro účely 

poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních 

motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Současně ruší 

předchozí vyhlášku MPSV č. 462/2009 Sb., platnou pro rok 2010. Tabulka č. 2.2.1.1.1 – 1 

Sazby základní náhrady je sestavena v souladu s touto vyhláškou a ustanoveními § 157 

odst. 4 a 5 ZP. Odstavec 4 § 157 navíc uvádí, že je-li spolu se soukromým motorovým 

vozidlem použito i přívěsu, nehledě na vlastnictví přívěsu, zvyšuje se základní sazba náhrady 

za 1 km jízdy nejméně o 15 %. 

 

Tabulka č. 2.2.1.1.1 – 1 
Sazby základní náhrady za 1 km jízdy k 1. 1. 2011 

Druh silničního motorového vozidla Sazba náhrady 
Jednostopá vozidla (motocykly) a tříkolky 1,00 Kč 
Osobní silniční motorová vozidla 3,70 Kč 

Nákladní automobily, autobusy 
a traktory 

výše dle dohody zaměstnavatele se 
zaměstnancem, nejméně však 2 · 3,70 = 7,40 Kč 

Zdroj: Vyhláška  č. 377/2010 Sb. 
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Vypsané sazby jsou shodné pro všechny vozy nezávisle na jejich kubatuře 

a jsou kalkulovány na základě pořizovací ceny a amortizace motorového vozidla střední 

obsahové třídy, Škoda Felicia. Upravují se pravidelně, každoročně vydanou vyhláškou MPSV 

podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) o cenách vozidel a o cenách PHM. 

K mimořádné úpravě sazeb je MPSV zmocněno, pokud se pořizovací cena zvýší / sníží 

alespoň o 20 %.7 Pro vozy neuvedené v tabulce není základní sazba ZP stanovena a případná 

úhrada nemůže být považována za daňově uznatelnou, stejně jako sazba navýšená z vůle 

zaměstnavatele. Zvýšení základní sazby umožňuje § 156 odst. 3, ZP. Základní sazba 

se uplatňuje jak při tuzemské, tak i zahraniční pracovní cestě, a to pouze v české měně 

s ohledem na původ vozu (předpoklad výroby a koupě automobilu v tuzemsku).  

V problémových situacích ohledně určení osobního a nákladního automobilu se vychází 

z údajů v technickém průkazu vozidla. Osobním automobilem je silniční motorové vozidlo 

s celkovou hmotností nepřevyšující 3,5 t určené k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče 

a také silniční motorové vozidlo kategorie M1 u vozidel uvedených do provozu od 1. 7. 1995. 

Nákladním automobilem je vozidlo uvedené do provozu od 1. 7. 1995 zařazené v kategorii N. 

Je-li v technickém průkazu dodávkového či kombinovaného vozidla, případně vozidla 

označeného jako osobní speciál, poznámka „1-3 místa k sezení včetně řidiče“ je daný 

automobil považován za nákladní. 

Suma skutečně ujetých kilometrů na pracovní cestě, neboli ujetá vzdálenost, se zjišťuje 

ze záznamového zařízení ve vozidle. Údaje z automap a počítačových programů k odhadu 

vzdáleností slouží pouze ke kontrole vykázaného počtu kilometrů, které byly skutečně najety. 

Povinnost uzavření havarijního pojištění soukromého vozidla ZP neukládá a není proto 

zahrnuto v sazbě vyjadřující cenu vozidla, jeho amortizaci, drobné opravy, 

náklady na pneumatiky a mazadla. Zaměstnavatel nicméně může ve vnitřním předpise 

stanovit havarijní pojištění jako podmínku ke svolení zaměstnanci využít k pracovní cestě 

soukromého automobilu. Činí tak, aby předešel riziku hmotné odpovědnosti za škodu, 

jenž na sebe bere v případě nepojištěného vozu. Dálniční poplatky, jednorázové havarijní 

pojištění i podíl na dlouhodobém havarijním pojištění jsou považovány za nutné vedlejší 

výdaje (viz kapitola 2.2.5 Náhrada nutných vedlejších výdajů) a jsou proto i daňově 

uznatelnými náklady (výdaji). 

   

                                                 
7 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 189 Zmocňovací ustanovení odst. 1 a 2  
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b) Náhrada za spotřebované pohonné hmoty 

Včetně základní náhrady má zaměstnanec nárok také na náhradu za spotřebované PHM, 

kterou lze vyjádřit pomocí následující rovnice: 

Náhrada = Spotřeba PHM · ujetá vzdálenost v km · cena PHM : 100 

(Výsledek je zaokrouhlován na desetihaléře směrem nahoru.) 

Pro určení spotřeby PHM musí zaměstnanec předložit technický průkaz vozidla 

(dále jen TP), kde se zjistí potřebné údaje, tzn. údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle 

norem Evropských společenství. Pokud TP tuto informaci neobsahuje, musí zaměstnavatel 

spotřebu PHM vypočítat pomocí aritmetického průměru z dat obsažených. Jde o závazný údaj 

o spotřebě PHM motorového vozidla. Nejsou-li v TP žádná data o průměrné spotřebě PHM, 

nárok na náhradu je podmíněn předložením kopie TP stejného typu vozu se shodným 

objemem válců.  

Cenu pohonných hmot zaměstnanec dokazuje dokladem čerpací stanice z období 

bezprostředně před započetím pracovní cesty, nebo z doby konání pracovní cesty. 

Doklad musí obsahovat PHM uvedenou v TP. Při prokazování cen více doklady o nákupu 

PHM s odlišnými cenami za 1 litr je celková náhrada vyjádřena aritmetickým průměrem 

těchto doložených cen. Ujetá vzdálenost mezi jednotlivými nákupy v daném případě 

nehraje roli. Není-li zaměstnanec schopen prokázat cenu PHM dokladem, 

využije zaměstnavatel pro výpočet náhrady za spotřebované PHM průměrnou cenu 

stanovenou k tomuto účelu v § 4 vyhlášky č. 377/2010 Sb., viz tabulka č. 2.2.1.1.1 – 2.  

 

Tabulka č. 2.2.1.1.1 – 2 
Průměrné ceny za 1 litr PHM platné od 1. 1. 2011 

Pohonná hmota Cena 
benzín automobilový 91 oktanů 31,40 Kč 
benzín automobilový 95 oktanů 31,60 Kč 
benzín automobilový 98 oktanů 33,40 Kč 
motorová nafta 30,80 Kč 

Zdroj: Vyhláška  č. 377/2010 Sb. 

 

Náhrada za spotřebovanou PHM v cizí měně po prokázaní ceny náleží zaměstnanci 

výhradně za kilometry, které najel mimo území ČR. Jinak platí podmínky stejné pro tuzemské 

pracovní cesty. Zaměstnanci, který nepředložil doklady o nákupu PHM ze zahraničí, 

poskytne zaměstnavatel náhradu v souladu s čestným prohlášením zaměstnance. V případě 

nedostatečných důvodu pro nedoložení dokladů se náhrada stanoví pomocí tabulky 

č. 2.2.1.1.1 – 2 a vyplatí v českých korunách.  
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c) Náhrada v ceně jízdného hromadným dopravním prostředkem 

Souhlasí-li zaměstnavatel, že zaměstnanec namísto hromadného dopravního prostředku 

dálkové přepravy použije soukromé silniční motorové vozidlo podle § 157 odst. 2 ZP, 

je povinen vyplatit zaměstnanci náhradu v hodnotě ceny jízdného zaměstnavatelem zvoleného 

způsobu přepravy, který uvede v cestovním příkazu. Zároveň vzniká zaměstnavateli 

povinnost uhradit za dobu trvání pracovní cesty také daň silniční. Náhrady v ceně jízdenek 

veřejných dopravních prostředků jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem. 

Za tarif dálkové přepravy náhradu poskytnout nelze. Zaměstnavatel vzhledem k náhradám 

samozřejmě volí pro něj nejvýhodnější variantu dopravy. Jízdní výdaje proplácí pouze 

zaměstnanci, který soukromým vozidlem pracovní cestu uskutečnil. Zaměstnanci je ZP 

zaručena i náhrada za přepravu dalších spolupracovníků. Spolujezdcům ovšem žádná náhrada 

nenáleží, neboť nevynakládají na dopravu žádné výdaje, viz Sedláček (2010). 

 

2.2.1.1.2. Náhrady při užití služebního vozidla 

Služebním motorovým vozidlem je: 

� vozidlo zahrnuté v obchodním majetku zaměstnavatele, 

� vozidlo, jež zaměstnavatel pronajal využitím operativního či finančního leasingu, 

� vozidlo vypůjčené zaměstnavatelem, 

� a soukromé vozidlo podnikatele, které není zahrnuto v obchodním majetku. 

 

Právně jsou pravidla užívání služebních vozidel upravena ZDZP a dále zákonem 

č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, jež je prováděn vyhláškou č. 187/1994 Sb.  

Z hlediska poskytnutí cestovních náhrad při užívání služebních vozidel je rozhodující, 

zda jsou vozidla používána výhradně ke služebním účelům, nebo je povoleno i využití vozu 

k soukromým účelům. Ať se jedná o první, či druhý případ jsou zaměstnavatelé zákonem 

o silniční dopravě nuceni vést evidenci jízd, resp. knihu jízd. Kniha jízd podává přehled 

o jednotlivých služebních vozech a jimi ujetých kilometrech. Uvádí se v ní minimálně datum, 

cíl a účel jízdy, stav ujetých km, resp. najetých km při odjezdu i příjezdu zjištěný z počítadla 

ve voze a v případě nákladní dopravy také vztah dopravce k nákladu a jaký druh nákladu 

přepravuje. Podstatné je uvést také jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a registrovanou 

značku (SPZ). Pokyny týkající se zajištění evidence služebních vozidel jsou vymezeny 

v provádějící vyhlášce. 
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Vozidla užívaná pouze ke služebním účelům   

Pokud zaměstnanci a podnikatelé používají vozidel k pracovnímu výkonu, 

resp. podnikatelské činnosti nenáleží jim žádné cestovní náhrady. Zaměstnavatel umožní 

dotyčnému zaměstnanci užívání služebního vozidla, a to služebně i k soukromým účelům, 

pouze existuje-li mezi nimi pracovněprávní vztah. Řeší se zde především otázka daňového 

základu podnikatele, a tedy výdajů, které lze daňově uplatnit. Těmito výdaji jsou skutečné 

výdaje na spotřebu PHM, opravy a udržování, zákonné a havarijní pojištění vozidla, dálniční 

poplatky, parkovné, daňové odpisy a daň silniční. Technické kontroly i měření emisí 

škodlivin přinášejí také jisté výdaje, stejně tak školení a zdravotní prohlídky řidičů. Nákupy 

PHM je třeba doložit doklady pro zjištění skutečných výdajů. Jde-li o zahraniční pracovní 

cestu a doklad o nákupu proto nelze získat, zaměstnavatel zahrne do daňových výdajů částku 

rovnocennou náhradě výdajů za spotřebované PHM, jejichž cena bude odpovídat hodnotě 

posledního nákupu před překročením hranice ČR. 

 

Vozidla užívaná zároveň k soukromým účelům  

Výdaje spojené se soukromými cestami, zaměstnanců i podnikatelů, pochopitelně 

nemohou být zahrnuty do daňově uznatelných výdajů. Chce-li zaměstnanec využívat 

služební vozidlo i soukromně se souhlasem zaměstnavatele, vedle nutnosti existence 

pracovněprávního vztahu, musí spolu uzavřít smlouvu o užívání vozidla i k soukromým 

účelům. Rovněž zde jde zvláště o hledisko daňových příjmů a výdajů. A to je: 

� z pohledu zaměstnance upraveno § 6 odst. 6 ZDZP, kdy se považuje za příjem 

zaměstnance 1 % ze vstupní ceny vozidla (dále jen VC)8. Avšak částka, kterou je povinen 

zdanit musí činit dle § 29 daňového zákona nejméně 1 000 Kč. Zdanitelný příjem 

zaměstnance je podmíněn sepsáním uvedené smlouvy o soukromém užívání vozidla, 

a proto vzniká v každém kalendářním měsíci za dobu platnosti smlouvy, nezávisle 

na skutečném použití vozu. Hodnotu 1 % VC tedy zaměstnanec přičítá ke zdanitelným 

příjmům i v případě, že v daném měsíci vozidlo k soukromému účelu nevyužil, neboť 

smlouva je stále v platnosti. Při užívání více než 1 vozidla se hodnota VC odvíjí od možnosti 

využití vozidel tzv. „po sobě“ a „vedle sebe“. Mohl-li zaměstnanec použít nejprve jedno, pak 

druhé, jde o případ „po sobě“ a zde tvoří příjem hodnota 1 % z vyšší VC. U možnosti „vedle 

sebe“ si lze vybrat, které z vozidel použít, z toho důvodu je příjmem 1 % ze součtu VC obou, 

resp. všech poskytnutých vozidel. 

                                                 
8 Vstupní cenou je cena, ze které jsou uplatňovány daňové odpisy, případně VC u původního vlastníka, pokud 
jde o najaté vozidlo. Nebyla-li ve VC zahrnuta daň z přidané hodnoty, musí být o její hodnotu navýšena. 
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� z pohledu zaměstnavatele spojeno s daňovými výdaji a k jejich uznání nutnou 

evidencí jízd. Knihu jízd, která k evidenci slouží, musí pro přesný přehled ujetých kilometrů 

vést uživatel vozidla, tedy zaměstnanec. Pro zaměstnavatele je důležité znát počet ujetých 

kilometrů na počátku a konci kalendářního roku (zdaňovacího období). Tyto informace 

má právo na zaměstnanci vyžadovat, nikoli ovšem údaje týkající se soukromých cest.  

 

2.2.2. Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny  

Náhrady poskytnuté v souvislosti s návštěvou člena rodiny jsou v zákoníku upraveny 

v § 161 a § 168. Osoby, které jsou považovány za člena rodiny, definuje § 187 ZP. Jsou jimi: 

manžel, manželka, vlastní děti, osvojenci, děti svěřené zaměstnanci do pěstounské péče nebo 

do výchovy, vlastní rodiče, osvojitelé, opatrovníci, pěstouni, popřípadě další osoby žijící 

v domácnosti se zaměstnancem. Domácnost, dle § 115 Občanského zákoníku, tvoří fyzické 

osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Členem rodiny 

je kromě manžela (manželky) taktéž partner, jenž žije se svým druhem v registrovaném 

partnerství. Jiné osoby, než právě jmenované, nejsou považovány za členy rodiny.  

Přesahuje-li pracovní cesta více než 7 po sobě následujících kalendářních dnů, 

může zaměstnanec uplatnit nárok na náhradu jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny 

do místa bydliště nebo do jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny a zpět. 

Nárok na náhradu uplatní nejvýše v částce odpovídající jízdním výdajům do místa 

výkonu práce, pravidelného pracoviště, anebo bydliště na území ČR. Limitem je částka 

pro zaměstnance nejvýhodnější. Nedohodnou-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na době 

kratší, náhradu musí zaměstnavatel uhradit nejpozději v průběhu čtvrtého týdne od počátku 

pracovní cesty nebo od minulé návštěvy člena rodiny. 

Zaměstnavatel může poskytnout i náhrady výdajů spojených s návštěvou člena rodiny 

při zahraniční pracovní cestě. Ovšem doba trvání pracovní cesty musí být delší než 1 měsíc 

a návštěva sjednána nebo určena ještě před výjezdem zaměstnance na danou cestu. 

Všechny podmínky, za kterých se návštěva uskuteční, jsou dále v kompetenci zaměstnavatele. 

Podobně jako u tuzemské pracovní cesty budou později zaměstnanci proplaceny jízdní výdaje 

k návštěvě do jeho bydliště, nebo do jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny 

a zpět. Při zahraniční pracovní cestě, narozdíl od tuzemské, není zaměstnavatel ze zákona 

povinen hradit tyto výdaje. 
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2.2.3. Náhrada výdajů za ubytování  

Zaměstnavatel má podle § 153 ZP právo ke stanovení podmínek pracovní cesty, 

tedy i způsobu ubytování a je tímto také povinen k úhradě prokázaných výdajů spojených 

s ubytováním zaměstnance na pracovní cestě. Ubytovací výdaje hradí podle ustanovení § 162 

a § 169. Změní-li zaměstnanec sám od sebe druh ubytování, povinnost úhrady 

se zaměstnavateli ruší. Závazek hradit výdaje za ubytování se vztahuje na celou dobu trvání 

cesty, vyjma doby návštěvy člena rodiny. Výdaje včetně doby návštěvy člena rodiny 

zaměstnavatel proplácí, pokud zaměstnanec zůstal z nutnosti dlouho trvající pracovní cesty 

ubytován a uschoval si zde potřebné osobní i pracovní věci. V případě předem dohodnutého 

přerušení pracovní cesty, které si vyžádá sám zaměstnanec ze svých důvodů, povinnost 

poskytnutí náhrady výdajů za ubytování po celou dobu trvání přerušení cesty zaměstnavateli 

odpadá, i když byl zaměstnanec v této době vzhledem k podmínkám pracovní cesty nebo 

ubytovacích služeb nucen si ubytování hradit. 

Pokyny k pracovním cestám konaným v tuzemsku jsou jednotné s postupy posouzení 

náhrad za výdaje na ubytování při zahraniční pracovní cestě. 

 

2.2.4. Náhrada zvýšených stravovacích výdajů  

 

2.2.4.1. Tuzemské stravné  

Jízdní, ubytovací i nutné vedlejší výdaje má zaměstnanec povinnost prokázat 

ve výši požadovaného nároku na jejich náhradu. Naproti tomu, výši stravného, 

kterou uvádí § 163 odst. 1 ZP (viz tabulka č. č. 2.2.4.1 – 1), každý rok pravidelně stanovuje, 

resp. mění nová vyhláška MPSV v závislosti na údajích ČSÚ o cenách jídel 

a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování. Změna sazeb je nutná jestliže se zvýší 

nebo sníží tyto ceny alespoň o 20 % od okamžiku účinnosti ZP, nebo od okamžiku účinnosti 

poslední upravující vyhlášky. Zaokrouhlení probíhá matematicky, což znamená do 50 haléřů 

směrem dolů, od 50 haléřů směrem nahoru. Pro rok 2011 je již v platnosti vyhláška 

č. 377/2010 Sb.9 Ve srovnání s rokem 2010 se sazby stravného při tuzemské pracovní cestě 

zvýšily o 2 – 3 Kč. Podrobnější vývoj sazeb ve všech 3 časových pásmech (označené ČP) 

za posledních 12 let je uveden v tabulce č. 2.2.4.1 – 2. V období mezi léty 2004 – 2008 

se sazby nezměnily.  

 
 

                                                 
9 Plný název vyhlášky je uveden v kapitole 2.2.1.1 Náhrada jízdních výdajů při užití osobního automobilu 
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Tabulka č. 2.2.4.1 – 1 
Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty  

Doba strávená na pracovní cestě Sazba stravného 
5 až 12 hodin nejméně 63 Kč 
více než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin nejméně 95 Kč 
déle než 18 hodin nejméně 149 Kč 
Zdroj:  Vyhláška  č. 377/2010 Sb. 

 

Z tabulky č. 2.2.4.1 – 1 lze odvodit, že při pracovní cestě trvající méně než 5 hodin 

zaměstnanci zákonný nárok na stravné nevzniká. Zákoník práce zohledňuje rozdíl mezi 

zaměstnavatelem soukromým a státním, a proto vymezuje vyhláškou sazby stravného pro oba 

typy zaměstnavatelů. Soukromý zaměstnavatel je povinen poskytnout svému zaměstnanci 

stravné za každý kalendářní den pracovní cesty a přitom dodržet minimální hodnotu sazby 

v souladu s dolní hranicí intervalu sazby u zaměstnavatele státního (§ 176 odst. 1, ZP), 

podle délky trvání pracovní cesty. U soukromého oproti státnímu ovšem není omezeno 

stanovení horní hranice sazby. Maximální výše stravného je tudíž u soukromých 

zaměstnavatelů čistě subjektivní a současně mají také možnost volby při způsobu 

určení sazby, a to zvlášť každému zaměstnanci, vnitřním předpisem závazným pro všechny 

zaměstnance, či jednotlivě přímo v pracovní smlouvě.  

 

Tabulka č. 2.2.4.1 – 2 
Vývoj změn sazeb stravného mezi r. 2000 – 2011 

Rok 1. ČP 2. ČP 3. ČP 

2000 54 Kč 83 Kč 130 Kč 
2001 55 Kč 85 Kč 133 Kč 
2002 57 Kč 87 Kč 136 Kč 
2003 58 Kč 88 Kč 139 Kč 
2004 58 Kč 88 Kč 138 Kč 
2008 58 Kč 88 Kč 138 Kč 
2009 60 Kč 92 Kč 144 Kč 
2010 61 Kč 93 Kč 146 Kč 
2011 63 Kč 95 Kč 149 Kč 

Zdroj: Hofmannová (2010)  

 

Ke krácení stravného dochází za předpokladu zajištění bezplatného stravování 

na pracovní cestě zaměstnavatelem. Za uvedené stravování se považuje jídlo ve formě 

snídaně, oběda, večeře a stravné se pak krátí za každé takto poskytnuté jídlo o hodnotu 

prezentovanou v tabulce č. 2.2.4.1 – 3. Výjimkou je jídlo charakteru občerstvení, 
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jenž se nekrátí. Na hodnotu stravného a jeho krácení musí být zaměstnanec upozorněn, 

než bude vyslán na pracovní cestu. Oznámení zaměstnanci o skutečné výši krácení je důležité, 

protože zpětné krácení stravného není možné. Není-li jeho míra již sjednána 

v pracovní smlouvě, nebo stanovena vnitřním předpisem. Zaměstnanec, který se nedohodl 

se zaměstnavatelem na vyšší hodnotě stravného anebo míře jeho krácení, má nárok 

na minimální sazbu v závislosti na době strávené na pracovní cestě, viz tabulka č. 2.2.4.1 – 1. 

 

Tabulka č. 2.2.4.1 – 3 
Krácení stravného za každé poskytnuté jídlo 

Doba trvání tuzemské pracovní cesty Krácení stravného 
5 až 12 hodin až o hodnotu 70 % stravného 

 více než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin až o hodnotu 35 % stravného 
déle než 18 hodin až o hodnotu 25 % stravného 
Zdroj: Sedláček (2010) 

 

2.2.4.2. Zahraniční stravné  

Zahraniční stravné vyplacené v cizí měně náleží zaměstnanci vyslanému 

na zahraniční pracovní cestu. Okolnosti poskytování zahraničního stravného jsou upraveny 

v § 170 ZP a v mnohém podobné podmínkám v tuzemsku. Zatímco tuzemské stravné 

je určeno příslušnou sazbou podle počtu hodin v každém kalendářním dni pracovní cesty, 

pro zahraniční stravné existuje sazba jediná, tzv. základní sazba. Tato sazba se zjišťuje 

pro každý stát mimo území ČR a pro výpočet celkového stravného je podle doby strávené 

na pracovní cestě brána ve výši plné, poloviční a čtvrtinové (viz tabulka č. 2.2.4.2 – 1). 

Ke kalkulaci stravného slouží základní sazba pro stát, ve kterém zaměstnanec v kalendářním 

dni stráví nejvíce času (hodin), pokud nepobýval mimo území ČR celý kalendářní den. 

V případě že má zaměstnanec absolvovat více zahraničních pracovních cest v jednom 

kalendářním dni a časové rozmezí těchto cest se rovná 1 hodině a více, se tyto pracovní cesty 

pro účely stanovení zahraničního stravného sčítají. Trvá-li zahraniční pracovní cesta příliš 

krátkou dobu, aby měl zaměstnanec právo na zahraniční stravné, připočítává se k době 

rozhodující o poskytnutí stravného v tuzemsku. Základní sazby zahraničního stravného 

stanoví Ministerstvo financí (dále jen MF) vyhláškou s účinností od 1. ledna, na základě 

návrhu Ministerstva zahraničních věcí, vyhotoveného podle podkladů zastupitelských úřadů 

o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední 

kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky 

a Latinské Ameriky. Při zpracování návrhu se využívá statistických údajů Mezinárodního 
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měnového fondu, Světové banky a Organizace spojených národů. Základní sazby jsou 

stanoveny v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, viz Sedláček (2010).  

Jakmile se ceny jídel a nealkoholických nápojů a kurzy stanovené cizí měny od poslední 

úpravy zvýší / sníží o 20 %, upraví MF výši základní sazby vyhláškou vydanou 

v mimořádném termínu, a to v souladu se zmocněním dle § 189 odst. 5, ZP. V letošním 

roce vstoupila v platnost Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb 

zahraničního stravného pro rok 2011. 

Základní sazby zahraničního stravného pro vybrané země uvádím v příloze č. 5. 

 

Tabulka č. 2.2.4.2 – 1 
Výše základní sazby pro zahraniční stravné za 1 kalendářní den 

Doba trvání zahraniční pracovní cesty Denní výše zahraničního stravného 

déle než 12 hodin základní sazba v plné výši 
déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin základní sazba v poloviční výši 
alespoň 1 hodinu, nejvýše však 6 hodin základní sazba ve čtvrtinové výši 
méně než 1 hodinu neposkytuje se žádné stravné 
Zdroj: Sedláček (2010) 

 
Tabulka č. 2.2.4.2 – 2 

Krácení stravného za každé poskytnuté jídlo v zahraničí  

Výše zahraničního stravného ke krácení Krácení stravného 
základní sazba až o hodnotu 25 % zahraničního stravného 
polovina základní sazby až o hodnotu 35 % zahraničního stravného 
čtvrtina základní sazby až o hodnotu 70 % zahraničního stravného 

Zdroj: Sedláček (2010) 

 

Obecně je krácení zahraničního stravného založeno na stejných principech krácení 

tuzemského stravného. To znamená, že lze krátit stravné za poskytnutí jídla charakteru 

snídaně, obědu, večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, způsobem znázorněným 

v tabulce č. 2.2.4.2 – 2.  A opět má zaměstnavatel povinnost seznámit zaměstnance s mírou 

krácení před zahájením pracovní cesty, a to buď individuální zprávou jednotlivému 

zaměstnanci, interním předpisem či přímým ujednáním v pracovní smlouvě. 

Zaměstnavatel nemá jak tuto podmínku obejít a musí být schopen prokázat, že zaměstnanci 

míru krácení sdělil již před započetím pracovní cesty. Nesjednal-li, případně neurčil-li 

zaměstnavatel výši krácení před nástupem zaměstnance na pracovní cestu, má zaměstnanec 

nárok na zahraniční stravné podle tabulky č. 2.2.4.2 – 1. 
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2.2.5. Náhrada nutných vedlejších výdajů  

Už výrazy „nutné“ a „vedlejší“ charakterizují smysl těchto výdajů. Jsou za ně pokládány 

výdaje, jež byly vynaloženy během a v přímé souvislosti s pracovní cestou k dosažení 

jejího cíle. V ZP jsou upraveny § 164 a § 171. Z daňového pojetí představují nezbytné 

a účelně vynaložené výdaje k zajištění, dosažení a udržení zdanitelných příjmů. Jejich výše 

musí být zaměstnancem jasně prokázána příslušnými doklady. Jsou však i takové případy, 

které doložit nelze, např. telefonní hovory z mobilu, i zde ale vzniká zaměstnanci nárok 

na úhradu, a to ve výši upravené zaměstnavatelem v odpovídající ceně věci a služeb obvyklé 

v době a místě konání pracovní cesty. Ať již nelze prokázat výdaje z důvodu ztráty dokladu, 

nebo proto, že zajištění dokladu ani není možné, zaměstnavatel může pouze zhodnotit, jsou-li 

dané výdaje opravdu nutnými vedlejšími výdaji s přihlédnutím k podmínkám posuzované 

pracovní cest. Nemá ovšem možnost uvažovat, zda je proplatí či nikoli. Výdaje nepodložené 

doklady jsou zaměstnanci vyplaceny na základě četného prohlášení jeho samotného, 

případně spolupracovníků, kteří se účastnili pracovní cesty s ním.   

Rozsah vedlejších výdajů nemá v ZP užší vymezení, lze uvést např.: 

poplatky za konference, různá povolení, víza, náklady spojené s pojištěním léčebných výloh 

zaměstnanců při zahraničních pracovních cestách, dálniční poplatky, výdaje na úhradu 

jednorázového havarijního pojištění vozidla zaměstnance nebo poměrné části dlouhodobého 

pojištění při tuzemských i zahraničních cestách, výdaje za použití koupelny, sprchy, WC 

(nejsou-li součástí ubytovacích prostor), vstupenky na veletrhy a platby za nákup odborné 

literatury k veletrhu či konferenci, poplatky za parkovné či garážování vozidla, mýtné, 

kursové rozdíly při zahraniční cestě, doložené výdaje za opravu na dojetí motorového vozidla, 

kde vznikl defekt při pracovní cestě, případně náklady na odtažení porouchaného vozu, 

a také možné výdaje spojené s převozem ostatků zaměstnance, v případě jeho úmrtí 

na pracovní cestě. Uvedené příklady nutných vedlejších výdajů vycházejí ze společných 

stanovisek MPSV a MF, viz Sedláček (2010). 

 

2.3. Ostatní náhrady 

Dosavadní výčet cestovních náhrad není kompletní, jelikož zaměstnavatel hradí rovněž 

výdaje, které zaměstnanci nastanou při přeložení, přijetí do zaměstnání v pracovním poměru 

a výkonu práce v zahraničí. Dalšími druhy náhrad poskytovaných zaměstnavatelem jsou tedy 

náhrady při přijetí a přeložení, náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí a náhrady 
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při zahraničních pracovních cestách konaných podle mezinárodních smluv nebo na základě 

dohod o vzájemné výměně zaměstnanců.  

 

2.3.1. Náhrady při přijetí a přeložení  

Není-li zaměstnavatel schopen zajistit pro svého zaměstnance práci v místě výkonu 

sjednaném v pracovní smlouvě a z toho důvodu byl přeložen k výkonu práce v jiném místě, 

které je zároveň místem odlišným od jeho bydliště, nese vzniklé výdaje spojené s přeložením 

zaměstnavatel. Zaměstnanci jsou poskytnuty náhrady podle § 165 ZP ve stejné míře 

a za identických podmínek jako u pracovní cesty. Doba rozhodná pro určení výše stravného 

při jeho výpočtu nezahrnuje čas strávený přeloženým zaměstnancem v místě svého bydliště, 

kam se denně zpět vrací. Pokud je zaměstnanec v průběhu přeložení vyslán na pracovní cestu 

a stravné pobírá již zmíněným způsobem, má nárok na poskytnutí pro něj výhodnějšího 

stravného. Ostatní cestovní náhrady mu přísluší jako při pracovní cestě. Zaměstnavatel 

je oprávněn v individuálním případě stanovit i jinou výši stravného pro případy přeložení, 

a to formou vnitřního předpisu. Avšak stravné v tomto případě nesmí klesnout pod minimální 

hranici daného časového pásma.  

Zaměstnanci, u kterého by zaměstnavatel mimořádně stál o jeho přijetí a uzavření 

pracovního poměru, dovoluje ZP nechat si maximálně po dobu 4 let hradit od zaměstnavatele 

výdaje až do výše náhrad pro tuzemské pracovní cesty uvedených v kapitole 2.2. Výjimku 

tvoří pracovní poměry na dobu určitou, kdy zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady po celou 

dobu trvání pracovního poměru, včetně doby přesahující 4 roky.  

 

2.3.2. Náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí  

Zaměstnavatel, který přidělí svého zaměstnance k výkonu práce v zahraničí 

a dané místo je od té chvíle pro účely cestovních náhrad vnímáno za pravidelné pracoviště, 

musí dle § 172 ZP za dny cesty z ČR do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště 

a zpět a při pracovních cestách v zahraničí zajistit takovému zaměstnanci cestovní náhrady 

souhlasné se zahraniční pracovní cestou. Doprovod rodinného příslušníka při cestách a pobytu 

v zahraničí, který zaměstnavatel zaměstnanci schválí, má také právo na proplacení 

prokázaných jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů. Cestují-li se zaměstnancem 

i jiné osoby, jež ZP nepovažuje za členy rodiny, náhrady cestovních výdajů jim nenáleží.  
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2.3.3. Náhrady při zahraničních pracovních cestách konaných 

podle mezinárodních smluv nebo na základě dohod o vzájemné 

výměně zaměstnanců  

Zahraniční pracovní cesty podle zmíněných smluv a dohod se mohou uskutečnit 

v důsledku vztahů ujednaných mezi tuzemskými a zahraničními zaměstnavateli. Při stanovení 

náhrad se podnikatelé řídí § 188 ZP.  

V těchto situacích v prvé řadě závisí na rozdílu ve výši náhrad cestovních výdajů 

sjednaných v mezinárodní smlouvě a částkou, která by měla být zaměstnanci poskytnuta 

na základě ZP. Pokud tedy zaměstnanci vyslanému na zahraniční pracovní cestu přísluší 

podle mezinárodní smlouvy cestovní nebo obdobné náhrady nižší než podle ZP, 

jako cestovní náhrada je mu zaměstnavatelem uhrazen rozdíl mezi částkou určenou pomocí 

ZP a výší práva dle mezinárodní smlouvy. Je-li zaměstnanci, který uskutečňuje zahraniční 

pracovní cestu, mezinárodní smlouvou zaručena totožná či vyšší náhrada cestovních 

a obdobných výdajů než ZP, cestovní náhradu stanovenou v souladu se ZP zaměstnavatel 

nevyplácí. Uvedené podmínky vyplývají z pokynu § 188 odstavce 3 ZP, kde jsou náhrady 

cestovních nebo obdobných výdajů hrazené zaměstnanci podle mezinárodní smlouvy 

současně pokládány i za náhrady, které zaměstnanci náleží z ustanovení ZP. Zaměstnanci 

vyslanému zahraničním zaměstnavatelem na pracovní cestu do ČR na základě dohody 

o vzájemné výměně zaměstnanců, náleží od českého zaměstnavatele stravné v minimální výši 

horní hranice tuzemského stravného. Soukromí zaměstnavatelé oproti státním mohou 

poskytovat stravné i vyšší než v hodnotách stanovených § 163 ZP pro stravné z tuzemských 

pracovních cest. Náhradu jízdních výdajů vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel, který jej 

na pracovní cestu vyslal, a to za cestu ze sídla tohoto zaměstnavatele, do sídla zahraničního 

zaměstnavatele a zpět.    

 

2.4. Záloha na pracovní cestu  

Ve spojitosti s výdaji na pracovních cestách zaměstnavatelé musí dle § 183 ZP vyplácet 

zálohy na výdaje pracovních cest, resp. cestovní náhrady. Záloha je zúčtovatelná částka 

ve formě hotovosti, cestovního šeku či firemní platební karty poskytnutá zaměstnanci 

až do výše předpokládaných cestovních náhrad, neboť není povinen výdaje pracovní cesty 

hradit z vlastních prostředků. Povinnost poskytnout zúčtovatelnou zálohu vzniká 

zaměstnavateli jak při tuzemských, tak i zahraničních pracovních cestách. Zaniká pouze, 

pokud se podle § 183 odst. 1 ZP zaměstnavatel se zaměstnancem na nevyplacení zálohy 
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dohodnou. Zálohy při zahraničních pracovních cestách, zejména zálohy na zahraniční stravné 

mohou být vyplaceny buď v české měně, nebo v jiné cizí měně, než která je užívána státem, 

do něhož se má zaměstnanec vypravit, a pro niž je Českou národní bankou (dále jen ČNB) 

vyhlašován kurz. Výše stravného v dohodnuté měně se určí v souladu s odstavcem 2 § 183 ZP 

následujícím postupem. Nejdříve je nutné zjistit korunovou hodnotu stravného ve stanovené 

měně, a tu dále s použitím kurzů ČNB platných v den výpočtu zálohy přepočítat na měnu 

dohodnutou. 

Zálohy na cestovní náhrady musejí být stejně jako ostatní typy záloh vyúčtovány 

na základě předložených písemných dokladů a případné zůstatky po ukončení pracovní cesty 

vráceny zaměstnavateli. Zůstatek zálohy nebo-li částku zálohy převyšující právo zaměstnance 

na náhradu je zaměstnanec povinen vrátit v měně, ve které mu byla záloha poskytnuta, 

nebo na kterou tuto měnu směnil v zahraničí. Případně také v české měně, kdy se částka 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Na doložení dokladů a vrácení zbylé zálohy 

je zaměstnanci stanovena zákonná lhůta, do 10 pracovních dnů po dni ukončení 

pracovní cesty, pokud se nedohodl se zaměstnavatelem jinak. V případě, že tak neučiní 

v zákonné ani určené lhůtě musí vrátit poskytnutou zálohu v plné výši. Shodný časový rozsah 

10 dnů ukládá ZP i zaměstnavateli na vyúčtování pracovní cesty a zálohy na ni. 

K vyúčtování zálohy slouží kurz doložený zaměstnancem, jestliže směnil v zahraničí měnu 

vydané zálohy na měnu jinou a kurzy vyhlášené ČNB, platné v den vyplacení zálohy. 

Pokud má zaměstnanec právo na úhradu vyšší než byla hodnota vyplacené zálohy, 

zaměstnavatel částku doplácí v české měně, nebyla-li dohodnuta jiná měna.  

 

2.5. Kapesné  

Zákoník práce v § 180 umožňuje vyplatit zaměstnanci vyslanému na zahraniční 

pracovní cestu kapesné, ve výši až do 40 % stravného v cizí měně na jednotlivý kalendářní 

den, a to i zaměstnavateli v podnikatelské sféře, kde navíc je konečná výše kapesného 

na rozhodnutí zaměstnavatele a nemusí tedy dodržet striktně tuto hranici. Vyplatí-li 

zaměstnavatel hodnotu přesahující 40 %, je povinen hradit z této sumy pojistné, stejně jako 

zaměstnanec, jemuž je částka nad limit přičítána ke mzdě a zároveň s ní i platbami pojistného 

zdaněna. Kapesné představuje náhradu vedlejších výdajů osobního charakteru, 

které se mohou vyskytnout u každého zaměstnance v různé formě a výši, ale především, 

na jejichž úhradu zaměstnanci nevzniká zákonný nárok. Právě z toho důvodu je nutné 

posuzovat výši kapesného dle podmínek pracovní cesty a zaměstnance určeného k jejímu 
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vykonání, rozhodne-li se ho zaměstnavatel vyplatit. O skutečnosti vyplacení kapesného 

v konkrétní výši určitého % ze stravného zaměstnavatel informuje před zahájením pracovní 

cesty a dále již není oprávněn zaměstnanci určovat, jak dané prostředky použít. Způsob užití 

kapesného proto zaměstnanec nemusí nijak dokládat a prokazovat. Kapesné se počítá 

pochopitelně ze stravného před případným krácením. Stanovení hodnoty stravného 

a míry krácení, která nesmí ovlivnit stanovení hodnoty kapesného, je popsáno v kapitole 2.2.4 

Náhrada zvýšených stravovacích výdajů. 

 

2.6. Paušalizace cestovních náhrad  

Zaměstnavatel může využít jisté alternativy krytí výdajů z pracovních cest tuzemských 

i zahraničních a cestovní náhrady paušalizovat. ZP vymezuje paušalizaci v § 182. Paušál je 

denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní i roční zprůměrovaná částka z výdajů pracovních cest 

do stejného místa, kterou stanoví zaměstnavatel pro jednotlivého zaměstnance i skupiny 

zaměstnanců, bez potřeby jejich souhlasu. Zaměstnavatel je ale povinen umožnit zaměstnanci 

nahlédnutí do dokladů, z nichž byla částka paušálu stanovena. Zaměstnavatel by měl i zde 

vystavovat „Příkaz k pracovní cestě“ s dobou nástupu a ukončením, místem a cílem pracovní 

cesty. K využití paušálu je nutné sestavení podrobné kalkulace nejlépe v písemné podobě 

obsahující jména zaměstnanců, místa a termíny pracovních cest, způsob výpočtu a paušální 

částku. Náhrada v této formě se dá vypočítat nejen z výdajů prokázaných, nýbrž i z výdajů 

předpokládaných. Paušál není záležitostí trvalou a neměnnou, je nutné jej stále upravovat 

o změny v podmínkách pracovních cest, např. změny cen jízdného, počtu pracovních cest 

apod. Upravuje se, resp. krátí také v případech, kdy zaměstnanec je nemocen, na dovolené, 

nebo existují jiné překážky na straně zaměstnance, kvůli kterým nevykonává svou činnost. 

V případech, kdy zaměstnavatel vyplácí náhrady vyšší oproti § 163 ZP je nutné pro vymezení 

daňových a nedaňových výdajů rozdělit kalkulaci paušálu na část pro náhrady do limitu a část 

pro náhrady převyšující limit. 

„Paušalizovat cestovní náhrady podle § 182 zákoníku práce nemohou v žádném případě 

podnikatelé (viz § 7 zákona o daních z příjmů) včetně osob samostatně výdělečně činných. 

Paušalizace cestovních náhrad by totiž odporovala ustanovení zákona o daních z příjmů 

a zákona o účetnictví, na jejichž základě jsou tyto osoby povinny přímo dokladovat 

vynaložené výdaje a paušalizace tak v jejich případě není možná. Paušálem stanovená  
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úhrada cestovních náhrad by tak nemohla být zahrnuta do daňově uznatelných nákladů 

podnikatele.“
10

  

 

2.7. Cestovní náhrady podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných 

Náhrady jmenované v § 156 odst. 1 a § 166 odst. 1 ZP a popsané v kapitole 2.2, včetně 

ostatních náhrad z kapitoly 2.3 byly charakterizovány pro zaměstnance a podnikatele, 

kteří jsou současně zaměstnavateli. Nicméně i sám podnikatel má nárok na určité náhrady 

ze svých pracovních cest. Zejména pak na stravné, včetně kapesného jde-li o zahraniční 

pracovní cestu, a to dle podmínek ZP, aby mohly být náhrady uplatněny jako výdaje daňově 

uznatelné. Podnikatelé, resp. OSVČ uplatňující skutečně vynaložené výdaje postupují 

v souladu s § 24 odst. 2, písm. k) ZDZP. Ten připouští poplatníkům z § 7 za daňově uznatelný 

výdaj tuzemské stravné, trvá-li cesta v kalendářním dni více než 12 hodin, stravné 

a kapesné při zahraniční pracovní cestě v maximální výši stanovené pro zaměstnance (§ 170 

ZP). Dále také prokázané výdaje jízdní (použití veřejné hromadné dopravy, příp. 

taxislužby), ubytovací a nutné vedlejší, a to nanejvýš v hodnotě platné pro státní 

zaměstnance a zaměstnance příspěvkové sféry. Maximální výše pro zaměstnance státu 

je platná i pro tuzemské stravné podnikatelů. Zmíněné poskytování náhrad se netýká 

podnikatelů, kteří dle § 7 odst. 7 ZDZP uplatňují výdaje procentem z příjmů a podnikatelů, 

jimž je daň stanovena §7a, tzn. paušální částkou. Podstata náhrad, jak byla popsána, 

se nemění, pouze je upravena zákonná výše, ve které náleží podnikatelům.  

Důležité je zdůraznit vymezení pracovních cest podnikatele, zásadně za ni totiž nelze 

považovat jak cesty z domu do pravidelného pracoviště, tak i cesty mezi jednotlivými 

provozovnami. Živnostenský list a jiné podobné oprávnění k podnikání obsahuje mimo jiné 

i místo podnikání, kterým se podle ZDZP rozumí pravidelné pracoviště podnikatele. 

U OSVČ se nejčastěji jedná o její bydliště. Z toho vyplývá, že pracovní cestou podnikatele 

není cesta do sídla společnosti (firmy), jak upřesňuje i Pokyn D-300 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Pokyn D-300).  

 

2.7.1. Užití silničního motorového vozidla podnikatelem 

K vyúčtování příslušných cestovních náhrad podnikateli, který k pracovní cestě využil 

silničního motorového vozidla, je třeba zohlednit vztah podnikatele k vozidlu, tedy otázku 

                                                 
10 SEDLÁČEK, J. Cestovní náhrady 2010. 4. vyd. Praha: Grada, 2010. str. 33 
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jeho vlastnictví a zahrnutí, resp. nezahrnutí do obchodního majetku (v tabulce značen OM). 

S ohledem na to se liší i typ poskytovaných náhrad, viz tabulka č. 2.7.1 – 1. 

K pracovním cestám podnikatel může využít i vozidlo, které má: 

� v nájmu – náhrada je poskytnuta za skutečné prokázané výdaje na PHM, 

� vypůjčené – náleží mu náhrada výdajů za spotřebované PHM. 

V tabulce jsou rozlišeny náhrady v závislosti na vkladu vozidla do obchodního majetku 

podnikatele. Jedná se ale o soukromé vozidlo v jeho vlastnictví nebo pronajaté formou 

finančního leasingu (v tabulce označen FL). 

Pro zahraniční pracovní cesty je typické, že není možné prokázat výdaje na PHM, 

nelze totiž získat doklad o nákupu. Na tuto situaci myslí § 24 odst. 2 písm. k) bod 4 ZDZP, 

který uvádí možnost výpočtu náhrady výdajů za spotřebované PHM pomocí ceny PHM 

platné v tuzemsku v době použití vozidla v zahraničí.  

 

Tabulka č. 2.7.1 – 1 
Cestovní náhrady jízdních výdajů u podnikatelem užitých vozidel 

Vozidlo 

v 
současnosti 

do OM 

v 
minulosti 
do OM 

pořízené 
na finanční 

leasing 

s nájemným 
FL daňově 
uplatněným 

Druh cestovní náhrady 

zahrnuto - - - 
Náhrada za skutečné prokázané výdaje 

na PHM 

zahrnuto - - Náhrada výdajů za spotřebované PHM 

ne - 
Základní náhrada  

+  náhrada výdajů za spotřebované PHM 

ano Náhrada výdajů za spotřebované PHM 
nezahrnuto 

nezahrnuto 
ano 

ne 
Základní náhrada  

+  náhrada výdajů za spotřebované PHM 
Zdroj: vlastní tvorba 

 
 

2.7.1.1. Základní náhrada 

Stanovení základní náhrady pro podnikatele probíhá obdobně jako u zaměstnance. 

Rozdíl nastává pouze u sazby určené vyhláškou MPSV. Konkrétně sazby pro nákladní 

automobily a autobusy, která se rovná sazbě u osobních automobilů 3,90 Kč/km.11 

Sazba zahrnuje mimo jiné výdaje na údržbu, opravy, technické prohlídky a zákonné pojištění. 

 

                                                 
11 Výjimka je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 
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2.7.1.2. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty 

Výpočet náhrady za spotřebované PHM se provádí ze stejné rovnice sestavené 

pro náhradu u zaměstnance (spotřeba PHM · ujetá vzdálenost v km · cena PHM : 100). 

Odlišnost je ve stanovení spotřeby. Údaj o spotřebě podnikatel získá, když použije na všechny 

hodnoty o spotřebě PHM uvedené v TP vozidla metodu aritmetického průměru. Neuvádí-li 

TP potřebné údaje, pro vyčíslení náhrady MF stanovuje hodnoty průměrné spotřeby vozidel 

v Pokynu D-300 (bod 26 k § 24 odst. 2). 

 

Tabulka č. 2.7.1.2 – 1 
Průměrná spotřeba pohonných hmot osobních a nákladních automobilů 

Motorové vozidlo Spotřeba pohonných hmot v l/100 km 
Druh Kategorie Benzín Motorová nafta 

Osobní automobil M1 6,9 5,8 
Nákladní automobil N1 7,6 6,4 
Osobní automobil s automatickou převodovkou M1 7,6 6,4 
Nákladní automobil s automatickou převodovkou N1 8,4 7,0 

Zdroj: Pokyn D-300  

 

2.7.1.3. Daň silniční 

Ať již podnikatel výdaje vzniklé při použití vozidla k pracovní cestě daňově uplatní 

či nikoli, dané vozidlo podléhá dani silniční, upravené zákonem č. 16/1993 Sb., 

o dani silniční. Předmětem této daně se vozidlo stává v každém kalendářním měsíci, 

kdy bylo pro podnikání využito. U vozidel v majetku firmy se daň silniční platí celoročně 

i za nepojízdná vozidla, pokud se na ně zákon o dani silniční vztahuje. Poplatníkem daně 

silniční je osoba zapsaná v TP jako vlastník vozidla, případně jako provozovatel u vozidla 

v podílovém spoluvlastnictví. Tento spoluvlastník nemusí být podnikatelem. Zde je ovšem 

poplatníkem míněn podnikatel. Platbu daně silniční podnikatel zahrne v plné výši 

do daňových výdajů. Výše daně i záloh je násobkem 1/12 roční sazby daně pro každé vozidlo 

a příslušného počtu kalendářních měsíců, kdy podnikatel vozidlo využil ke své výdělečné 

činnosti, i kdyby jen jedinkrát. 

Daňové přiznání podává podnikatel k 31. 1. následujícího roku a během zdanitelného 

období hradí zálohy na daň silniční ve stanovených termínech k 15. 4, 15. 7, 15. 10 a 15. 12. 

 

2.7.1.4. Paušální výdaj za dopravu 

Zákonem č. 304/2009 byl novelizován daňový zákon v § 24 odst. 2 písm. zt) 

a § 25 odst. 1 písm. zp) ZDZP. Novela zákona nabízí od 1. 1. 2010 možnost aplikovat 
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paušální výdaj na dopravu a nahradit jím skutečné výdaje na PHM, příp. náhrady 

za spotřebované PHM a skutečné výdaje na parkovné. Paušál lze uplatnit maximálně 

pro 3 silniční motorová vozidla ve vlastnictví či nájmu podnikatele, která jsou využívaná 

k dosažení příjmů z podnikatelské činnosti, kromě ostatních příjmů (§ 10). U těchto 

tří vozidel nelze během zdaňovacího období resp. období, za které se podává daňové přiznání 

kombinovat paušální výdaj s prokázanými výdaji za dopravu. Pouze v případě vozidel 

nezahrnutých v obchodním majetku lze uplatnit paušál i sazbu základní náhrady. 

Vozidla nesmí být za zdaňovací období používána jinou osobou než-li podnikatelem, 

vyloučeno je i užití osobou blízkou. Paušální výdaj lze uplatnit u vozidla zahrnutého 

i nezahrnutého do obchodního majetku. Naopak se netýká vozidel vypůjčených a neuplatňuje 

se ani při užití § 24 odst. 2 písm. k) bod 4 ZDZP (náhrada výdajů za spotřebované PHM 

a využití tuzemské ceny PHM při zahraniční pracovní cestě, viz výše.). Za kalendářní měsíc 

je částka paušálního výdaje na dopravu stanovená na 5 000 Kč. U vozidla užívaného 

nejen k dosažení, zajištění a udržení příjmů z podnikání, ale současně k soukromým potřebám 

se hodnota paušálu krátí ze 100% (5 000 Kč) na 80% (4 000 Kč), viz tabulka č. 2.7.1.4 – 1. 

Krácení se však vztahuje pouze na jedno z možných 3 vozidel, to prakticky znamená, 

že u druhého, resp. druhého a třetího je uplatněna plná výše paušálu nehledě na jejich využití 

pro soukromé účely podnikatele.  

 

Tabulka č. 2.7.1.4 – 1 
Možnosti užití paušálního výdaje za dopravu 

Vozidlo  Daňově uznatelné výdaje 

využité 
k podnikání 

paušální výdaj za dopravu ve vlastnictví / 
v nájmu 

v OM 

plně z části plný  krácený 

ostatní  

x - 5 000 Kč - 
daňové odpisy, pojistné, 

opravy a údržba ano 
- x - 4 000 Kč 80% hodnoty ostatních v. 

vlastní 

ne x - 5 000 Kč - sazba základní náhrady 
x - 5 000 Kč - časově rozlišené nájemné 

v nájmu ne 
- x - 4 000 Kč 80% hodnoty nájemného 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Podnikatel si může uplatnit i poměrnou část paušálního výdaje na dopravu, 

a to za měsíc pořízení a měsíc, ve kterém silniční motorové vozidlo vyřazuje. Je-li vozidlo 

ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví více osob (poplatníků) má každý z nich 
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právo uplatnit si svou poměrnou část odpovídající používání vozidla k jejich podnikání, 

v součtu až do výše 5 000 Kč.  

 

2.7.1.5. Prokazování užití vozidla k podnikání 

Uplatňuje-li podnikatel paušální výdaj na dopravu, není povinen prokazovat 

užití vozidla pro podnikatelskou činnost formou evidence jízd dle Pokynu D-300 k ZDZP. 

Pokud to ale vyplývá z jiných předpisů, může přesto vést evidenci pro účely daně silniční 

a daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). O dani silniční jsem se již zmínila. K evidenci DPH 

(§ 100 ZDPH) pouze okrajově poznamenám její význam pro podnikatele, ten spočívá 

v uplatnění odpočtu DPH u nakoupených PHM při pracovních cestách. Záznamy o době 

řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku mají povinnost evidovat osoby 

podnikající v dopravě, vedou je proto např. řidiči taxislužeb. 

Je-li podnikatel povinen vést knihu jízd, kvůli zahrnutí výdajů na pohonné hmoty 

do výdajů daňových, činí tak v prokazatelné formě v souladu s ustanoveními Pokynu D-300. 

Podstatu a smysl knihy jízd jsem vyjádřila při užití služebního vozidla zaměstnancem. 

Podnikatel (poplatník) vede minimálně údaje o typu vozidla, registrační značce a údaji 

spojenými s cestou (datum, účel, cíl). K tomu eviduje stav ujetých km k 1. lednu 

a k 31. prosinci kalendářního roku, popřípadě stav k datu zahájení a ukončení činnosti, 

resp. používání vozidla. 
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3. SROVNÁNÍ Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA 

Pro uznání konkrétní náhrady jako daňového výdaje (nákladu) je zásadní právní normou 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Při vyúčtování 

tuzemské i zahraniční pracovní cesty, náhrad z ní plynoucích i poskytnutých záloh postupují 

podnikatelé v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vedou-li účetnictví. 

Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci postupují podle ustanovení ZDZP. Z hlediska zdanění 

výsledků podnikání jsou pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci podstatné daňově 

uznatelné výdaje. U podnikatelů, jež vedou účetnictví pak daňově uznatelné náklady. 

Cestovní náhrady nepodléhají platbám pojistného ani zdanění u příjemce, rovněž 

pojistného odváděného z pohledu zaměstnavatele a zároveň jsou evidovány jako náklady 

(výdaje) daňově uznatelné. Těmto podmínkám odpovídají pouze náhrady do limitu určeného 

ZP. Náhrady vyšší jsou evidovány a účtovány také, ale nejsou již daňově uznatelné a musí 

se z nich odvést pojistné. U zaměstnance je současně nutné přičíst náhrady k příjmu a zdanit. 

 

3.1. Cestovní výdaje jako náklady v účetnictví 

V účetnictví podnikatelů se využívá několik syntetických a analytických účtů. Jedním 

ze způsobů využití analytických účtů je zohlednění daňově uznatelných resp. neuznatelných 

nákladů. Zásadním syntetickým účtem je nákladový účet 512 – Cestovné, který lze analyticky 

rozdělit např. takto: 512/100 – Cestovné do limitu 

512/200 – Cestovné nad limit 

Případně pro lepší přehled mohou účetní jednotky (dále jen ÚJ) účet „Cestovné“ 

analyticky členit i podle jednotlivých druhů cestovních výdajů.  

V souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. pro ÚJ, kterou jsou podnikateli, 

využívají tyto jednotky k účtování o cestovních náhradách, resp. nákladech dále těchto  

účetních skupin: a účtů: 
21 – Peníze  211 – Pokladna 
22 – Účty v bankách  221 – Běžný účet 
26 – Převody mezi finančními účty  261 – Peníze na cestě 
33 – Zúčtování se zaměstnanci  333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům 
  a institucemi 335 – Pohledávky za zaměstnanci 
34 – Zúčtování daní a dotací 345 – Ostatní daně a poplatky 
53 – Daně a poplatky 531 – Daň silniční 
56 – Finanční náklady 563 – Kurzové ztráty 
 568 – Ostatní náklady z činnosti 
66 – Finanční výnosy 663 – Kurzové zisky 
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Směrná účtová osnova vyhlášky obsahuje pouze účtové skupiny, názvy a čísla 

konkrétních syntetických účtů si tak volí ÚJ sama. Uvádím zde účty v běžně užívané podobě. 

 

Obecné postupy účtování: 

3.1.1. Záloha na pracovní cestu 

Schéma 3.1.1 – 1 

 

Popis účetních případů: 

1) Poskytnutí zálohy zaměstnanci  
2) Závazek vůči zaměstnanci k úhradě prokázaných cestovních nákladů 
3) Snížení závazku o poskytnutou zálohu 
4) Vrácení nevyužité výše zálohy (a) / Úhrada nákladů převyšujících zálohu (b) 

Varianta a) znázorňuje situaci, kdy zaměstnanec obdržel zálohu ve vyšší částce, 

než činily celkové náklady jeho pracovní cesty a musí tedy zbylý rozdíl (záloha-výdaje) 

svému zaměstnavateli vrátit. Naopak z případu b) je patrné, že cestovní náklady převýšily 

částku poskytnuté zálohy a zaměstnanci proto vznikne pohledávka za zaměstnavatelem.  

 

3.1.2. Vyúčtování tuzemské pracovní cesty 

Obecný postup účtování při poskytnuté záloze jsem znázornila již výše. V případě 

dohody o neposkytnutí zálohy se pouze vynechá účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci. 

Zaúčtuje se závazek zaměstnavatele 512 / 333 a jeho úhrada 333 / 211. 

Schéma 3.1.2 – 1 

 

211 335 512 

211 335 333 512 

 
4)         500 

1)       3000 3)       2500 
4)         500 

1)       3000 
333 

b) 

3)       2500 2)       2500 2)       2500 

1)       2000 
4)         500 

1)       2000 
4)         500 

3)       2500 3)       2500 2)       2500 2)       2500 

512 
1)       2500 

333 
2)       2500 

211 
2)       2500 

512 / 100 
1a)     2000 

512 / 200 
1b)       500 

  Analytika daňově uznatelného cestovného a cestovného hrazeného nad rámec zákona: 
 

1)       2500 

a) 
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Analytické členění ÚJ užije, pokud část cestovních výdajů není daňově uznatelná, 

avšak bude i přesto zaměstnanci proplacena, resp. byla proplacena (záloha). 

 

3.1.3. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty 

K vyúčtování pracovní cesty konané v zahraničí využívá ÚJ valutové pokladny.12 

Způsob číselného i slovního označení takového účtu je v její kompetenci. Například může být 

vedena jako 211.A – Valutová pokladna. K tomuto účtu ÚJ dále užívá analytické evidence 

podle jednotlivých zahraničních měn a samozřejmě také měny české (tuzemské),například: 

211.A/10 – Pokladna CZK 

211.A/20 – Pokladna EUR 

211.A/30 – Pokladna PLN 

Jelikož účetnictví musí být vedeno v české měně je proto nutné přepočítat a účtovat 

účetní případy týkající se zahraničních cest v české měně. Zahraniční pracovní cesty se tak 

účtují komplikovaněji než tuzemské. Příčinou tomu jsou různé kursy, které mohou být 

použity. Z důvodu časového nesouladu účetních operací, kdy dochází ke změnám kursů, 

vznikají při vyúčtování kursové rozdíly. 

  

Tabulka č. 3.1.3 – 1 Typy kursů 

ÚJ má dle zákona možnost užít: 
denní kurs pevný kurs kurs směny 

 Zdroj: Sedláček 2010 

 

Denní kurs vyhlašuje ČNB.13 Pevný kurs se užívá po předem vymezené období, 

a to maximálně po jedno účetní období. Tento kurs a dobu jeho použití stanoví ÚJ ve vnitřním 

předpisu. Třetím možným kursem je kurs směny, za kterého bylo české měny užito k nákupu 

a prodeji hodnot.14  Zvolený typ kursu pro účetní postupy musí být zapsán v interní směrnici. 

Mezi uvedenými kursy má ÚJ na výběr pouze během účetního období k okamžiku 

uskutečnění účetního případu. Jedná-li se již o okamžik sestavování účetní závěrky je povinna 

účtovat s kursem vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni, tedy aktuálním (denním) kursem. 

 

                                                 
12 Valuty představují hotové peníze v zahraniční měně. 
13 Denní kursy vyhlášené ČNB jsou dostupné např. z webových stránek ČNB, nebo hospodářských novin. 
14 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví §24 odst. 6 
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Příklad č. 3.1 

Na pracovní cestě v Rakousku vynaložil zaměstnanec náklady v celkové výši 186 €. 

Po návratu je doložil patřičnými doklady. Na cestu se po dohodě vydal bez vyplacení zálohy. 

 

Řešení příkladu:  

Vzhledem k dohodě o nevyplacení zálohy bude účtování zjednodušeno. Jelikož lze 

použít pouze denní kurs vyhlášený ČNB a platný v době před odjezdem na pracovní cestu 

(např. 25,30 Kč/€) nebude se účtovat ani o kursových rozdílech. Přepočet nákladů na české 

koruny bude 186 € · 25,30 = 4 705,80 Kč. 

Schéma 3.1.3 – 1 

 

1) Závazek zaměstnavatele k úhradě nákladů pracovní cesty 
2) Úhrada závazku vyplacením cestovních náhrad 

 

3.2. Daňová evidence cestovních výdajů  

Účetnictví povinně vedou osoby vymezené zákonem.15 Ostatní osoby, které nejsou 

ze zákona ÚJ a jsou poplatníky daně z příjmu podle §7, přičemž výdaje na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů uplatňují ve skutečně vynaložené výši, mohou vést daňovou evidenci. 

Obsah daňové evidence, resp. údaje, které musí poplatník vést, stanovuje daňový zákon.  

Jsou to údaje o:   

• příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 

• majetku a závazcích. 

Forma vedení těchto údajů není vymezena žádným zákonným předpisem. Ačkoli 

k tomu není přímo vybízen zákonem, měl by podnikatel pro vlastní dobro uchovávat účtenky, 

faktury a jiné průkazné doklady a vést potřebné evidence (zásob a majetku). Včetně průběžné 

evidence plateb v hotovosti, přijímá-li či vydává tyto platby v rámci činnosti.  

Náhrady cestovních výdajů se v daňové evidenci zapisují do peněžního deníku 

ve sloupci „provozní režie“. A to pouze ty výdaje, které jsou v souladu s daňovým zákonem 

považovány za daňově uznatelné (resp. do limitu podle ZP), neboť v peněžním deníku 

je položka provozní režie součástí daňových výdajů (viz obrázek č. 3.2 – 1) 

Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci postupují podle ustanovení ZDZP, přičemž 

z hlediska cestovného je pro ně významný především § 24 odst. 2 písm. k) a zt). 
                                                 
15 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví §1 odst. 2 

512 
1)   4 705,8 

333 
2)    4705,8 

211.A (CZK) 
2)    4705,8 1)   4 705,8 
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3.3. Řešené příklady 

Pro začátek se zaměřím na osoby, které nemají sjednaný pracovní poměr a nejsou tak 

klasickými zaměstnanci podnikatele (společnosti) z pracovněprávního pohledu. Přesto jim 

vzniká právo na náhradu cestovních výdajů. Nejprve popisuji pracovní cestu v rámci 

studentské praxe a pracovní cestu osoby, se kterou byla uzavřena dohoda o provedení práce. 

Za druhé pracovní cestu členky statutárního orgánu akciové společnosti, která je zároveň 

jednatelkou společnosti. Další příklady jsou již zaměřeny na běžné zaměstnance, s nimiž byl 

uzavřen pracovní poměr na základě pracovní smlouvy. Po příklad č. 3.4 (včetně) 

se soustředím na vyúčtování a daňové důsledky při tuzemských pracovních cestách. 

V příkladu č. 3.4 na podmínky pracovní cesty vykonané soukromým vozidlem zaměstnance. 

Následují příklady zahraničních pracovních cest. Propočet stravného a dalších výdajů 

zahraniční i tuzemské části pracovní cesty.  Na závěr v příkladech č. 3.6 a č. 3.7 poukazuji 

na specifika kursových rozdílů vzniklých z přepočtů podle typu kursu, který si ÚJ zvolila.  

 

3.3.1. Příklad č. 3.2  Studentská praxe vs. Dohoda o provedení práce 

a) Podnikatel pan Konečný přijal na praxi studentku VŠ slečnu Ivu Šulcovou, které se praxe 

započítává ke splnění studijních podmínek.  

b) Pan Konečný sjednal se slečnou Ivou Šulcovou dohodu o provedení práce. 

 

Slečna Šulcová byla pověřena zúčastnit se jednání s obchodním partnerem 

pana Konečného v Olomouci. Sídlo firmy pana Konečného (pravidelné pracoviště) se nachází 

v Ostravě-Svinov, ulici Bílovecká 153/22. Zde pracovní cesta začíná i končí.  

 Tabulka č. 3.3.1 – 1  Průběh pracovní cesty 
Čas Činnost 

8:00 – 9:00 cesta vlakem Ostrava-Svinov – Olomouc hl.n. 
9:00 – 9:10 čekání na spoj MHD 
9:10 – 9:30 cesta MHD do místa konání obchodního jednání 

9:30 – 11:30 obchodní jednání s partnerem 
11:30 – 12:30 oběd 
12:30 – 14:30 pokračování obchodního jednání 
14:30 – 16:30 návštěva příbuzných slečny Šulcové 
16:30 – 16:50 cesta MHD na hlavní nádraží v Olomouci 
16:50 – 17:50 cesta vlakem Olomouc hl.n. – Ostrava-Svinov;  

 Zdroj: vlastní tvorba 

Ze sídla firmy trvá cesta na nádraží při pěší chůzi 10 min. Pracovní cesta začíná i končí 

v místě sídla firmy. Délka cesty pro určení stravného bude od 7:50 do 18:00. 
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Návštěvou rodiny však slečna Šulcová prodloužila svou pracovní cestu podle 

původního plánu dohodnutého s panem Konečným. Po ukončení obchodního jednání se měla 

dopravit MHD na nádraží (14:30 – 14:50) a odcestovat zpět vlakem s pravidelným příjezdem 

do Ostravy v 15:50. Do místa pravidelného pracoviště tak měla dorazit v 16:00. Pracovní 

cesta tedy netrvala 10 h. a 10 min., ale pouze 8 h. a 10 min. Jízdné prokázala jízdenkami 

ve výši: MHD 48 Kč, vlak 250 Kč. 

 

Řešení příkladu: 

a) Protože studentka není v pracovněprávním vztahu k panu Konečnému, není jeho 

zaměstnankyní a cestovní náhrady jí nepřísluší. Vzhledem k tomu, že pan Konečný je přesto 

ochoten dané cestovní výdaje slečně Šulcové proplatit, uzavře s ní smlouvu o poskytnutí 

cestovních náhrad. Smlouva není ve vazbě na ZP, výše náhrad proto může být určena 

libovolně. Později bude sloužit jako účetní doklad při vyúčtování pracovní cesty. 

Daňově uznatelný rozsah těchto náhrad vymezuje ZDZP. 

 

b) Má-li pan Konečný se slečnou Šulcovou uzavřenu dohodu o provedení práce (dále 

jen DPP), stala se tak jeho zaměstnankyní. I zaměstnanec pracující na základě DPP má nárok 

na cestovní náhrady. „Náhrada cestovních výdajů pak přísluší zaměstnanci v pracovním 

poměru na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení 

práce, dohoda o pracovní činnosti), je-li toto právo sjednáno.“ 16 Nutné je, aby byly dodrženy 

podmínky pro tento vztah (DPP – rozsah práce do 150 hodin za kalendářní rok, součet 

za všechny tyty smlouvy; DPČ – rozsah práce nepřekročí v průměru polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby, nepřekročení se sleduje za celou dobu trvání DPČ, a to nejdéle 

za 52 týdnů). Kvůli možné finanční kontrole je nutností v dohodě sjednat poskytování 

cestovních náhrad a místo pravidelného pracoviště. Při splnění daných podmínek 

je pan Konečný oprávněn nahradit slečně Šulcové cestovní výdaje dle ustanovení ZP. 

 

Vyúčtování pracovní cesty: 

•••• jízdní výdaje: vlak 250 Kč + MHD 48 Kč = 298 Kč 

Je otázkou, zda proplatit i jízdné MHD na nádraží po návštěvě rodiny, ovšem slečna 

Šulcová by se i bez návštěvy rodiny musela dopravit na nádraží z místa konání jednání. 

Důležité je, že jízdenka byla stejné cenové kategorie. Odlišná vzdálenost tudíž nehrála roli. 

                                                 
16 SEDLÁČEK, J. Cestovní náhrady 2010. 4. vyd. Praha: Grada, 2010. str. 15 
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•••• stravné: délka pracovní cesty = 8 h. 10 min. Návštěvu rodiny slečny Šulcové nelze 

započítat do doby strávené na pracovní cestě. Naopak o čas, který trávila čekáním na spoj 

a samotnou přepravou MHD (tzn. jiným způsobem, než výkonem zadané práce) nemůže být 

výsledná doba trvání pracovní cesty krácena. Čas takto promeškaný je překážkou na straně 

zaměstnavatele. Pan Konečný je povinen poskytnout stravné nejméně ve výši dolní hranice 

sazby pro časové pásmo 5-12 hodin, tzn. 63 Kč. V dohodě byla výše stravného sjednána 

na 67 Kč, zároveň bylo pro pásmo 5-12 hodin dohodnuto případné krácení za poskytnutí 

snídaně, oběda či večeře o 55 % odpovídající výše stravného. Studentka měla bezplatně 

zajištěn oběd, proto jí stravné bude kráceno v uvedené výši: 67 x 0,55 = 37 Kč 

Konečná výše stravného, která bude vyplacena: 67 – 37 = 30 Kč    

•••• Celková náhrada cestovních výdajů: 298 + 30 = 328 Kč 

•••• Daňové hledisko: Cestovné 328 Kč proplatí pan Konečný v souladu se ZP a zahrne tak do 

daňově uznatelných nákladů (cestovné do limitu).  

•••• Účtování:  512 / 333 (náklad a závazek firmy) a  333 / 221 (úhrada závazku)  

 

3.3.2. Příklad č. 3.3  Členka představenstva a jednatelka a. s. 

Paní Nová byla zapsána v OR jako oprávněná jednatelka společnosti ABRATEX, a. s., 

současně je členkou představenstva. Společnost sepsala s paní Novou mandátní smlouvu, 

v níž byla ujednána i úhrada cestovních výdajů. Má paní Nová za těchto okolností nárok 

na proplacení cestovních výdajů? Bude cestovné daňově uznatelným nákladem společnosti? 

 

Řešení příkladu: 

Z daňového pohledu jsou za zaměstnance považováni i členové statutárních orgánů 

právnických osob, kterým paní Nová je. Těmto osobám lze proplácet cestovní náhrady 

i v případě, kdy neexistuje pracovněprávní vztah mezi nimi a společností. Z hlediska 

uznatelných nákladů musí být prokázáno, že se jedná o výdaje vzniklé v přímé souvislosti 

s výkonem funkce člena statutárního orgánu společnosti. Jde-li současně o osobu zapsanou 

do OR v pozici jednatele společnosti jsou veškeré cestovní náhrady z cest vykonaných 

pro společnost jejími daňovými náklady. Poskytnutí náhrad však musí být sjednáno 

v mandátní smlouvě. „Mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které mandatář nutně 

nebo účelně vynaložil při plnění svého závazku, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou již 

zahrnuty v úplatě.“  17 

                                                 
17 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  § 572 
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3.3.3. Příklad č. 3.4  Tuzemská pracovní cesta soukromým automobilem 

Podnikatel pan Mertl vybral svou zaměstnankyni a ekonomickou poradkyni 

paní Pražákovou, aby představila nový projekt firmy dlouhodobým obchodním partnerům, 

jakožto potenciálním investorům. Po prezentaci projektu byla paní Pražáková pověřena 

ujednat s partnery možnosti financování projektu. Pan Mertl povolil k vykonání pracovní 

cesty užití soukromého motorového vozidla. Pracovní cesta probíhala podle zápisu níže. 

 

Tabulka č. 3.3.3 – 1  Průběh pracovní cesty 

Čas Činnost 
 7:35 – 11:24 cesta Brno – Plzeň; začátek pracovní cesty 
11:35 – 12:25 oběd 
12:35 – 14:05 prezentace nového projektu firmy 
14:05 – 14:20 přestávka 
14:20 – 17:08 sjednání financování projektu 
17:23 – 18:06 večeře 
18:21 – 22:10 cesta Plzeň hl.n. – Brno hl.n.; konec prac. cesty 

 Zdroj: vlastní tvorba 

 
Obrázek č. 3.3.3 – 1 Kontrola vykázaných kilometrů 

 
 Zdroj: www.mapy.cz 

 
Obrázek č. 3.3.3 – 2  Trasa pracovní cesty Brno-Plzeň x Plzeň – Brno 

 
 Zdroj: www.mapy.cz 
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Paní Pražákové vznikly v souvislosti s pracovní cestou vedlejší výdaje v podobě 

pracovních hovorů v hodnotě dobíjecí karty 100 Kč, poplatku 160 Kč za mytí auta, 

parkovného za 120 Kč a pohoštění pro partnery v ceně 962 Kč. Cestou do Plzně a zpět najela 

se svým vozem 558 km. Účtenkou o nákupu PHM doložila při vyúčtování cenu PHM 

33,10 Kč / litr. Veškeré vedlejší náklady taktéž doložila patřičnými doklady (účtenkami). 

Pan Mertl vyplatil paní Pražákové před pracovní cestou zálohu 4 000 Kč. 

 

Řešení příkladu a účtování: 

• Stravné: Na jednodenní tuzemské pracovní cestě strávila paní Pražáková v součtu 14 hodin 

a 35 minut. Během jednotlivých pauz mezi příjezdem, stravováním, pracovním jednáním 

a odjezdem se přesouvala na daná místa. Opět jsou to překážky na straně zaměstnavatele. 

Doba strávená na pracovní cestě o ně nemůže být zkrácena. Pro časové pásmo 12 – 18 hodin 

stanovil pan Mertl ve směrnici hodnotu stravného na 100 Kč a krácení ve výši 30 %. Oběd byl 

paní Pražákové bezplatně zajištěn. Večeři si hradila sama ze svého. Stravné bude kráceno 

pouze o jedno poskytnuté jídlo (oběd): 100  ·  0,30 = 30 Kč. 

Konečná výše stravného bude činit:  100 – 30 = 70 Kč  

• Jízdné: Paní Pražáková byla oprávněna využít k cestě na místo jednání s investory vlastní 

motorové vozidlo (osobní automobil). Z toho důvodu jí přísluší jí náhrada jízdného ve formě 

základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty.  

Základní náhrada se stanoví vynásobením sazby náhrady (pro osobní automobily činí 

3,70 Kč / km) počtem ujetých kilometrů (558 km), tzn.: 

Základní náhrada = 3,70 · 558 = 2 064, 60,- po zaokrouhlení = 2 065 Kč 

K výpočtu náhrady za spotřebované PHM je zapotřebí údaj o ceně PHM zjištěný z účtenky 

čerpací stanice o nákupu (z doby konání pracovní cesty, nebo těsně před výjezdem 

na pracovní cestu). Cena PHM byla doložena ve výši 33,10,- / litr. Spotřebu PHM vyčte ÚJ 

z technického průkazu vozidla, viz obrázek č. 3.4.   

Ve „velkém“ technickém průkazu vozidla (viz Příloha č. 4) není uveden pouze jeden údaj 

o spotřebě. Na obrázku č. 3.4 je viditelné, že se do TP zapisují údaje o spotřebě při různé 

dosažené rychlosti (90 a 120 km/h) a v závislosti na místě, kde se autem cestuje (město). 

Z hodnot se stanoví průměr: (11,5 + 6,4 + 8,3) : 3 =  8,73 litru / 100 km. 

Náhrada za spotřebované PHM = (spotřeba PHM  ·  ujeté kilometry  ·  cena PHM) / 100 

 = (8,73  ·  558  ·  33,10)  /  100  =  1 612, 41,-  po zaokrouhlení 1 612 Kč  

Celkové jízdní výdaje = 2 065  +  1 612 = 3 677  Kč 
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Pan Mertl musí za tento den, kdy bylo vozidlo použito k pracovní cestě, uhradit také 

silniční daň ve výši 25 Kč. K platbě by nebyl povinen pouze v případě, že by za použité 

vozidlo byla silniční daň za toto období již zaplacena z jiného důvodu.  

 

Obrázek č. 3.3.3 – 3 Vybraná část technického průkazu vozidla 

 
Zdroj: účetní dokumentace nejmenované firmy 

 

Pokud by pan Mertl nedal souhlas k použití soukromého vozidla a paní Pražáková by jím 

i přesto cestovala, náležela by jí pouze náhrada v ceně jízdného zaměstnavatelem (panem 

Mertlem) zvoleného dopravního prostředku. Určil-li v cestovním příkaze např. přepravu 

vlakem a MHD. Náhrada jízdních výdajů pak bude rovna pouze ceně jízdenek za vlak 910 Kč 

a MHD 24 Kč = 934 Kč. Pro paní Pražákovou by to znamenalo úhradu zbylé části jízdních 

výdajů (3 677 – 934 = 2 743 Kč) ze svého!  

• Vedlejší výdaje: Veškeré výdaje paní Pražáková prokázala účtenkami. Mytí soukromého 

vozidla a pohoštění nelze považovat za nutné vedlejší výdaje a nejsou tedy ani daňově 

uznatelnými náklady firmy. Umytí vozu tak paní Pražákové proplaceno nebude. Protože však 

peněžní prostředky na pohoštění vynaložila po dohodě s panem Mertlem k zajištění dobrého 

jména firmy a úspěchu pracovní cesty. Částku 962 Kč jí firma proplatí. Daňově uznatelnými 

vedlejšími výdaji jsou parkovné a pracovní hovory. Výši telefonních hovorů proplatí 

pan Mertl na základě prohlášení paní Pražákové o jejich výši.  

Daňově uznatelná výše vedlejších výdajů činí 220 Kč. Proplacená částka výdajů: 1 182 Kč.  

• Celková výše daňově uznatelného cestovného: 70 + 3 677 + 220 = 3 967 Kč 

• Celková výše proplacených výdajů z pracovní cesty: 3 967 + 962 = 4 929 Kč 
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• Daňové hledisko: Výše cestovních náhrad byla propočtena a stanovena podle ZP a částka 

3 967 Kč je proto daňově uznatelným nákladem firmy pana Mertla. Pohoštění pro partnery 

v hodnotě 962 Kč se začlení do daňově neuznatelných nákladů (v účetnictví na účet 513 – 

Reprezentace). Z důvodu užití motorového vozidla k podnikatelské činnosti, vzniká 

panu Mertlovi (zaměstnavateli) povinnost uhradit daň silniční za každý den (resp. daný 

měsíc), v němž bylo vozidlo paní Pražákové využito k pracovní cestě. Na daň silniční 

se v průběhu roku (zde 2011) odvádí zálohy splatné v termínech 15. 4, 15. 7, 15.10 a 15.12. 

Na základě daňového přiznání podaného nejpozději ke 31. lednu roku následujícího (2012), 

ve kterém zúčtuje zaplacené zálohy a ke stejnému datu uhradí případný nedoplatek či zažádá 

o vrácení přeplatku. 

• Účtování:   Tabulka č. 3.3.3 – 2  Vyúčtování tuzemské pracovní cesty 

Účetní případy Částka  Předpis 

1. poskytnutí zálohy  4000 335/211 
2. vyúčtování cestovného 3967 512/333 
3. zúčtování poskytnuté zálohy - 4000 335/333 
3. vrácení zbylé zálohy 33 211/333 
4. pohoštění pro partnery 962 513/333 
5. doplatek výloh za pohoštění 962 333/211 

Silniční daň 2011 
předpis daně silniční 25 531/345 
úhrada zálohy na daň silniční 25 345/211 
úhrada nedoplatku x 345/211 
předpis vrácení přeplatku SD x 379/345 

Zúčtování úhrady přeplatku SD (2011) v roce 2012 
vrácení přeplatku  x 211/379 

 Zdroj: vlastní tvorba 

3.3.4. Příklad č. 3.5  Zahraniční pracovní cesta manažera 

Společnost Medrial, s.r.o. vyslala manažera společnosti pana Krause, na týdenní 

zahraniční pracovní cestu do USA. Pracovní úkoly bude plnit ve městě New York. 

Průběh pracovní cesty: 

1. den – odjel ve 13:40 od sídla společnosti na nádraží Ostrava-Svinov tramvají (15 min., 

za cenu 14 Kč) a dále vlakem EC 110 Praha ve 14:04 do Prahy. Jízdenka stála 432 Kč. 

Po příjezdu vlaku v 17:48 si pan Kraus zašel do restaurace na večeři a poté se taxislužbou 

dopravil na místo ubytování (viz obrázek č. 3.4). Za trasu 17,9 km (23 minut) zaplatil taxikáři 

380 Kč. Cena ubytování za jednolůžkový pokoj vyšla na 850 Kč (včetně snídaně).   

2. den – se po snídani odhlásil z pensionu, zajistil si dopravu na letiště (Praha-Ruzyně) 

a zaplatil ubytování. Přepravci uhradil poplatek 100 Kč. Do New Yorku odletěl v 8:15 (čas 

odletu v letovém řádu). Za jednosměrné letenky společnosti Air France uhradil 22 228 Kč.  
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Obrázek č. 3.3.4 – 1  Pension Chládek, K rybníku 78, Kněževes 252 68, Praha-západ 

 
 Zdroj: http://www.pension-chladek.com/ 

 

Obrázek č. 3.3.4 – 2 Dostupnost z pensionu (1) na letiště Praha-Ruzyně (2) 

 
 Zdroj: www.mapy.cz 

 

Ubytoval se v hotelu Broadway Plaza Hotel *** (viz obrázek č. 3.6). Cena jednolůžkového 

pokoje za 3 noci vycházela na 927 $ (včetně snídaně). 

 

Obrázek č. 3.3.4 – 3 Broadway Plaza Hotel ***, 1155 Broadway, Chelsea, NY 10001  

      
 Zdroj: http://www.broadwayplazahotel.com/gallery.php 
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3. – 6. den -  trávil v New Yorku plněním pracovních úkolů. Odhlásil se z hotelu a uhradil 

927 $ za pobyt. Z letiště JFK Airport odletěl zpět do Prahy. 

7. den – Přílet dle odletového řádu stanoven na 13:05. Poté se dopravil MHD (PID) 

na pražské hlavní nádraží (délka cesty 25 min., cena lístku 26 Kč). Na hlavním nádraží čekal 

na vlakový přípoj a odjel ve 14:17 vlakem Ex 147 Hukvaldy zpět do Ostravy-Svinov. 

Do Ostravy přijel v 17:54. Cenu doložil opět jízdenkou na 432 Kč. Poté se dopravil MHD 

do sídla společnosti. Vedlejší výdaje vynaložené v zahraničí v souvislosti s pracovní cestou 

doložil účty na 189 $. Na pracovní cestu obdržel pan Kraus zálohu jak na tuzemskou část 

(2 500 Kč), tak na pobyt v zahraničí (2 700 $). Společnost také poskytla panu Krausovi 

kapesné ve výši 160 $.    

 

Řešení příkladu a účtování: 

1) Část pracovní cesty strávená v tuzemsku 

• Jízdní výdaje:  

1. den: 14 (MHD Ostrava) + 432 (vlak) + 380 (taxi) = 826 Kč 

2. den: 100 Kč (dovoz na letiště)  

7. den: 26 (PID) + 432 (vlak) + 14 (MHD Ostrava) = 472 Kč 

Celkové jízdní výdaje: 826 + 100 + 472 = 1 398 Kč  

• Ubytovací výdaje: Cena ubytování v jednolůžkovém pokoji pensionu 850 Kč / noc. 

• Tuzemské stravné: Délka prvního dne pracovní cesty v tuzemsku činila 10 hodin 20 minut 

(13:40 – 24:00). Pro časové pásmo 5 – 12 hodin má pan Kraus v pracovní smlouvě sjednánu 

sazbu 74 Kč a případné krácení ve výši 50 %. Večeři v Praze zaplatil ze svého, 

a proto za první den ke krácení stravného nedochází. Ve druhém dni se tuzemské stravné 

počítá za časový úsek 8 hodin a 15 minut, tedy dobu od počátku dne (0:00) po čas odletu 

letadla a začátek zahraniční pracovní cesty (8:15). Sazba stravného pro tento den tak bude 

opět 74 Kč. Nyní již však bude sazba krácena o poskytnutou snídani (součást ubytování): 

74  ·  0,50 = 37 Kč. Stravné po odečtení krácené hodnoty je rovno 37 Kč. Sedmý den činí 

rozhodná doba méně než 5 hodin (4 hod. 49 min.) a nárok na stravné nevzniká.   

Celkové tuzemské stravné: 74 + 37 = 111 Kč 

• Celková výše cestovného:  1 398 + 850 + 111  =  2 359 Kč 

• Daňové hledisko: Výdaje byly průkazně doloženy účty a výše cestovného 2 359 Kč 

stanovená na základě ZP a dohodnutých podmínek pracovní cesty je daňově uznatelným 

nákladem společnosti (512 – Cestovné do limitu). 
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• Účtování:  

 Tabulka č. 3.3.4 – 1  Vyúčtování tuzemské pracovní cesty 

Účetní případy Částka  Předpis 

1. poskytnutí zálohy  2500 335/211 
2. vyúčtování cestovného 2359 512/333 
3. zúčtování poskytnuté zálohy - 2500 335/333 
4. vrácení zbylé zálohy 141 211/333 

 Zdroj: vlastní tvorba 

 

2) Zahraniční část pracovní cesty 

• Jízdní výdaje: Letenky zakoupil a uhradil v českých korunách, a to v ceně 22 228 Kč. 

Jsou ovšem jízdními výdaji zahraniční pracovní cesty, neboť souvisí s dopravou do USA 

(mimo ČR). Přepočet na USD proběhne pomocí denního kursu ČNB 16,62 USD/Kč 

vyhlášeného ve dne vyúčtování pracovní cesty.  

Jízdné: 22 228 : 16,62 = 1 337,42 po zaokrouhlení 1 337 USD   

• Ubytovací výdaje: Cena ubytování v hotelu Broadway Plaza 927 USD / 4 noci. 

• Zahraniční stravné: Zahraniční pracovní cesta trvala od 8:15 druhého dne (čas odletu) 

po čas příletu sedmého dne ve 13:05. V rámci druhého počítáme časový úsek 15 hod. 45 min 

(24:00 – 8:15). Zaměstnanec má nárok na stravné v USD (či jiné dohodnuté měně) v plné výši 

základní sazby, protože cesta trvala déle než 12 hodin. Aktuální sazba pro USA je 50 USD.  

Rozdílem v pojetí vyúčtování dnes na základě ustanovení ZP a před léty podle zákona 

o cestovních náhradách (dále jen ZCN) nastává v řešení poskytnutého jídla ve formě snídaně. 

Dle ustanovení starého ZCN nebylo možné krátit stravné tuzemské, naopak muselo být 

kráceno stravné zahraniční (tehdy o 20 %, pak zaměstnanci místo 50 USD náleželo pouze 

40 USD). Krácení probíhalo pouze za předpokladu, že o něm byl zaměstnanec před zahájením 

cesty informován. Tato podmínka byla zachována dodnes.  

Za 3. – 6. den náleží zaměstnanci základní sazba v plné výši, pokud mu nebylo 

prokazatelně poskytnuto jídlo ve formě snídaně, oběda, nebo večeře. Tyto 4 dny strávil 

v zahraničí celých 24 hodin (více než 12 hodin). Náhrada stravného pak bude ve výši: 

4 x 50 USD = 200 USD. V den ukončení pracovní cesty (7. den) byl přílet do ČR stanoven 

ve 13:05, cesta tak i v tento den trvala déle než 12 hodin. Za poslední den pracovní cesty 

má pan Kraus nárok opět na základní sazbu zahraničního stravného v plné výši 50 USD. 

Celková výše zahraničního stravného: 50 + 200 + 50 = 300 USD 

• Vedlejší výdaje: Prokázané vedlejší výdaje v hodnotě 189 USD. 

• Celková výše cestovného: 1 337 + 927 + 300 + 189 = 2 753 USD 
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• Daňové hledisko: Výdaje byly průkazně doloženy účty a výše cestovného 2 753 Kč 

stanovená na základě ZP a dohodnutých podmínek zahraniční pracovní cesty je daňově 

uznatelným nákladem společnosti (512 – Cestovné do limitu). Kapesné je daňově uznatelné 

pouze do výše určené ZP (do 40 % hodnoty stravného), tzn. 120 $. Zbylých 40 $ nelze uznat. 

• Účtování:  

 Tabulka č. 3.3.4 – 2 Vyúčtování zahraniční pracovní cesty 

Číslo a název účetního 
případu 

Částka 
v USD ($) Kurs 

Částka 
v Kč 

Účetní předpis 

1. poskytnutí zálohy 
zaměstnanci 

2700  16,95 45 765,00 335.A/211.A(USD) 

2. kapesné do limitu 120 16,95 2034,00 512.100/211.A(USD) 
3. kapesné nad limit 40 16,95 678,00 512.200/211.A(USD) 
4. vyúčtování pracovní cesty 2753 16,62 45 754,86 512.100/333.A 
5. zúčtování zálohy a nároku 2700 16,62 44 874,00 333.A/335.A 
6. převod závazku z USD na Kč 53 16,62 880,86 333.A/333.B 
7. doplatek výloh zaměstnanci   898,35 333.B/211.A(CZK) 

8. zúčtování kursových rozdílů   
17,49 

891,00 
563/333.B 
563/335.A 

 Zdroj: Sedláček 2010 

 

3.3.5. Příklad č. 3.6  Vyúčtování zahraniční cesty pomocí denního kursu 

Pan Konečný (ÚJ) vyslal svého zaměstnance pana Volného na zahraniční pracovní cestu 

do Švédska. Panu Volnému byla vyplacena záloha ve výši 350 € (pokud tak zní dohoda, 

záloha nemusí být poskytnuta v měně příslušného státu, do něhož se cesta koná). Ve vnitřní 

směrnici je určen postup účtování podle denního kursu vyhlášeného ČNB. Tento kurs činí 

v den stanovení zálohy 24,3 Kč/€ a v den vyúčtování pracovní cesty 24,5 Kč/€. Pan Volný 

směnil ve Švédsku zálohu v eurech (EUR) na švédské koruny (SEK), avšak doklad o směně 

nedoložil. Denní kurs vyhlášený ČNB pro směnu Kč na švédské koruny činil v den určení 

zálohy 2,7 Kč/SEK. K vyúčtování zaměstnanec doložil náklady na stravné ve výši 100 € 

a jízdní výdaje ve výši 28 €. Ubytovací a nutné vedlejší náklady za 2 165 SEK. 

 

Řešení příkladu a účtování: 

Záloha bude účtována kursem platným v době kdy se stanovuje, tzn. 24,3 €. Vyúčtování 

pracovní cesty dle předložených dokladů kursem ČNB platném v daném okamžiku, 

tedy 24,5 €. Úhrada doplatku zaměstnanci či vrácení přeplatku zaměstnancem v kursu 24,3 €, 

dle směrnice ÚJ. Využije se účtu valutové pokladny č. 211.A včetně analytického členění. 

Nejprve je nutné přepočítat a zjistit výši celkových nákladů v měně, v níž byla poskytnuta 

záloha (EUR) kursem ČNB 24,3 € a následně vyčíslit případný doplatek / přeplatek: 
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2 165 · 2,7 = 5 845,5 Kč : 24,3 = 240,56 €. 

Celkový nárok zaměstnance na úhradu tak činí: 

100 € + 28 € + 240,56 € = 368,56 €. 

Po odečtení zálohy 350 € je patrné, že zaměstnanec má nárok na doplatek 18,56 €.  

Přepočet na české koruny bude následující: 18,56 € · 24,3 = 451,01 Kč.  

Protože však denní kurs ČNB při vyúčtování pracovní cesty je 24,5 Kč/€, činí doplatek  

18,56 € · 24,5 = 454,72 Kč 

a vzniká tak kursový rozdíl, resp. zisk ve výši 454,72 – 451,01 = 3,71 Kč.  

 

Přehled vyúčtování společně s předkontacemi zobrazuji v tabulce č. 3.7 a schéma 3.4. 

 

Tabulka č. 3.3.5 – 1  Vyúčtování zahraniční pracovní cesty 

Číslo a název účetního případu 
Částka 

v cizí měně 
Kurs 

Částka 
v Kč 

Účetní předpis 

1. poskytnutí zálohy zaměstnanci 350,00 € 24,3 8 505,00 335.A/211.A(EUR) 
2. vyúčtování pracovní cesty 368,56 € 24,5 9 029,72 512/333.A 
3. zúčtování zálohy a nároku 350,00 € 24,5 8 575,00 333.A/335.A 
4. převod závazku z EUR na Kč 18,56 € 24,5 454,72 333.A/333.B 
5. doplatek výloh zaměstnanci   451,01 333.B/211.A(CZK) 

6. zúčtování kursových rozdílů   
3,71 

70,00 
333.B/663 
335.A/663 

 Zdroj: Sedláček 2010 

 

Schéma 3.3.5 – 1 

 

 

3.3.6. Příklad č. 3.7  Vyúčtování zahraniční cesty pomocí pevného kursu 

V předchozím příkladu č. 3.6 vyúčtoval pan Konečný zahraniční pracovní cestu svého 

zaměstnance pana Volného pomocí denního kursu ČNB (postup účtování určený v interní 

směrnici). Nyní ukáži rozdíl ve vyúčtování pomocí pevného kursu, např. 24,00 Kč. 

Tento způsob výpočtu by opět stanovil ve vnitřní směrnici. Kurs vyhlášený v den určení výše 

zálohy zůstane nezměněn (24,30 Kč/€). Další změnou bude doložení dokladu o směně EUR 
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za SEK. V tomto případě zaměstnanec doložil doklad ze směnárny ve Švédsku o směně EUR 

v kursu 8,90 SEK/€.  

 

Vyúčtování pracovní cesty by vypadalo následovně: 

Obdobně jako v předešlém příkladu je nejprve nutné vyčíslit celkové cestovní výdaje 

ve měně v níž byla poskytnuta záloha (EUR). Ubytovací a vedlejší výdaje hrazené švédskými 

korunami  (2 165 SEK) proto přepočteme pomocí kursu směny na EUR. 

2 165 : 8,90 = 243,26 € 

Celkové cestovní výdaje potom činí 100 € + 28 € + 243,26 € = 371,26 €. 

Záloha byla vyplacena v částce 350 €. Výdaje ji viditelně převyšují, proto po odečtení 

zálohy bude pan Konečný muset panu Volnému doplatit zbývající část cestovného ve výši  

371,26 – 350 = 21,26 €. 

Pro přepočet doplatku bude použit denní kurs vyhlášený v den určení zálohy (24,30 Kč/€). 

21,26 · 24,30 = 516,62 Kč 

Protože ÚJ účtuje pomocí pevného kursu 24,00 Kč/€ bude doplatek činit: 

21,26 · 24,00 = 510,24 Kč 

Vznikne opět kursový rozdíl, ovšem nikoli zisk, naopak firmě vznikla kursová ztráta 

ve výši 510,24 – 516,62 =  – 6,38 Kč.  

 
Přehled vyúčtování společně s předkontacemi zobrazuji v tabulce č. 3.8 a schéma 3.5. 
 

Tabulka č. 3.3.6 – 1  Vyúčtování zahraniční pracovní cesty 

Číslo a název účetního případu 
Částka 

v cizí měně 
Kurs 

Částka 
v Kč 

Účetní předpis 

1. poskytnutí zálohy zaměstnanci 350,00 € 24,0 8 400,00 335.A/211.A(EUR) 
2. vyúčtování pracovní cesty 371,26 € 24,0 8 910,24 512/333.A 
3. zúčtování zálohy a nároku 350,00 € 24,0 8 400,00 333.A/335.A 
4. převod závazku z EUR na Kč 21,26 € 24,0 510,24 333.A/333.B 
5. doplatek výloh zaměstnanci   516,62 333.B/211.A(CZK) 
6. zúčtování kursových rozdílů        6,38 563/333.B 

 Zdroj: Sedláček 2010 

 

Schéma 3.3.6 – 1 
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3.4. Shrnutí 

Při vedení daňové evidence musí podnikatelé rozlišovat daňovou uznatelnost vzniklých 

výdajů. Pomocí ZDZP a ZP určí výši uznatelných a neuznatelných výdajů, které pak zapíší 

do peněžního deníku, případně se provede zápis také do knihy jízd (zaměstnancem 

či zaměstnavatelem). V ukázce peněžního deníku jsem uvedla základní případy související 

s cestovními náhradami. Názorně jsem tak ukázala rozlišení uznatelných a neuznatelných 

výdajů v peněžním deníku. 

ÚJ mají pozici poněkud složitější. Proto se v řešených příkladech věnuji pracovním 

cestám z pohledu ÚJ. Podle obecných postupů, jež uvádím v úvodu této části a ustanovení 

ZOÚ, ZDZP a ZP jsem vyúčtovala 5 nasimulovaných pracovních cest. Použitá jména a názvy 

firem jsou fiktivní, stejně tak i sídla společností vytvořená pouze pro názornost příkladů tak, 

aby byly úplné a správné. Ostatní údaje, tzn. ceny jízdného, letenek, ubytování, typy vlaků 

a použitý technický průkaz vozidla jsou reálné a aktuální. 

Pracovní cestu členky statutárního orgánu a jednatelky společnosti (příklad č. 3.3) 

jsem popsala bez podrobnějších detailů a vyúčtování, pouze jako ukázku, že cestovní náhrady 

nenáleží jenom zaměstnancům společností, ale jsou vypláceny i těmto osobám. Zároveň, 

že se v oblasti podnikatelské sféry nepohybujeme pouze u podnikatelů, OSVČ a jejich malých 

a středních firem, nýbrž i u velkých firem (kapitálových společností).  

Na skutečnost proplácení cestovních náhrad osobám v pracovním vztahu na základě jiné 

než pracovní smlouvy (DPP, DPČ) jsem poukázala v příkladu č. 3.2 (pracovní cesta 

studentky). Do níž jsem zároveň zaznamenala situaci svévolného prodloužení pracovní cesty 

a oproti tomu vzniklou překážku na straně zaměstnavatele, které souvisí s dobou rozhodnou 

pro stanovení výše stravného, resp. jeho krácení. V případě první možnosti, kdy je studentka 

na praxi a sepsala s firmou smlouvu o poskytnutí cestovních náhrad se jejich rozsah má řídit 

ZDZP, který ovšem opět odkazuje na ZP. Vznikne-li pracovní poměr na základě dohod (DPP, 

DPČ), náhrady náleží jako kterémukoli jinému zaměstnanci.  

Uvedením příkladu tuzemské pracovní cesty užitím soukromého osobního automobilu 

jsem chtěla upozornit na její relativní nákladnost a srovnání s dalšími možnostmi dopravy 

a uplatnění jízdních výdajů. Na nákladnost těchto cest se dá dívat z různých pohledů. 

Pracovní cesty vykonané automobilem jsou sice poměrně nákladné, oproti jiným možnostem 

hromadné přepravy. Ovšem může být při nich efektivně ušetřen čas, zajištěn jistý komfort 

a pak výdaje (náklady) s nimi spojené jsou pro firmu daňově uznatelné. 
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Pokud by paní Pražáková cestovala, například vlakem, za jízdné by zaměstnavatel 

vyplatil pouze do 1000,- Kč. Cestování vlakem sebou sice nese prodloužení doby trvání cesty. 

Avšak i kdyby musela být pracovní cesta rozložena do dvou pracovních dnů a stravné 

by vycházelo při opětovném poskytnutí jednoho jídla na dvojnásobek (140,- Kč), stále by 

cesta v celkovém součtu výdajů, resp. cestovních náhrad vyšla zaměstnavatele po finanční 

stránce mnohem levněji. Potřeboval-li však nutně sjednat zadaný úkol v daný den a další den 

již mít zaměstnankyni opět k dispozici v místě pravidelného pracoviště, cestu soukromým 

automobilem povolí. Z jiného pohledu, pokud by firma poskytla k cestě služební automobil 

a uvažovala o využití paušalizace výdajů za dopravu, rozhodně by se jí nevyplatila. 

Paušalizovat výdaje by bylo vhodné leda v případě najetí méně než 151 km za jeden měsíc 

(1812 km / rok), přičemž už jen za jedinou pracovní cestu do Plzně bylo vozidlem najeto 

558 km. Zde vidím jeden z důvodů, proč není paušalizace výdajů za dopravu v praxi tolik 

využívaná.  

Příklad zahraniční pracovní cesty jsem pojala z pohledu velkých společností, 

které si tyto nákladnější cesty mohou dovolit a jsou pro ně také náležitě přínosné. V menších 

a středních podnicích budou své zaměstnance vysílat spíše do států sousedících a okolních, 

resp. po Evropě. Příklad jsem pozměnila a aktualizovala na základě původního podobného 

z roku 2004, účtovaného ještě podle ZCN. Jak se zmiňuji již v příkladu, podle ZCN bylo 

nutné krátit za poskytnutou snídani v tuzemsku stravné zahraniční. Tato myšlenka mne 

zaujala, a proto jsem chtěla vyjádřit tento problém z dnešního pohledu. Krátila jsem tuzemské 

stravné, jelikož jsem neobjevila žádný platný předpis, který by stanovil krácení zahraničního 

stravného místo tuzemského. Dle mého názoru je tento postup správný. Náleží-li zaměstnanci 

při tuzemské části pracovní cesty za daný den stravné v určité výši, mělo by být o poskytnuté 

jídlo v tuzemsku kráceno toto stravné. Krácení zahraničního stravného bych viděla jako 

řešení, v případě, že v tuzemsku již zaměstnanec nestrávil potřebný čas ani pro nejnižší sazbu 

tuzemského stravného. Další zajímavostí tohoto příkladu je stálá výše sazby zahraničního 

stravného pro USA, v roce 2004 i dnes činí 50 USD. Přičemž ceny i kursy se neustále mění 

a co se týče amerického dolaru jdou spíše neustále dolů. Tímto příkladem jsem také chtěla 

zdůraznit vyúčtování a proplacení tuzemské části pracovní cesty. Zahraniční pracovní cesta 

sice začíná a taktéž končí přechodem hranice (odlet a přílet letadla), vzhledem k místě a době 

odletu se ale zaměstnanci často vydávají na takovou cestu o den dříve. K této cestě 

v tuzemsku se pojí opět výdaje jízdní, ubytovací a stravovací, případně i nutné vedlejší 

výdaje. Na úhradu těchto výdajů má zaměstnanec samozřejmě právo také. I kdyby cestovali 

zaměstnanci až v den, kdy začíná i zahraniční část pracovní cesty stále vynakládají 
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v tuzemsku minimálně jízdní výdaje. Účetně jsem zde zohlednila i rozlišení daňově uznatelné 

a neuznatelné části kapesného, jako jedné z „náhrad“, které může zaměstnavatel poskytnout 

mimo ty povinné ze zákona.  

Závěrečnými příklady přibližuji možnosti ÚJ ve výběru typu kursu, kterým bude 

cestovné vyúčtovávat a především důsledky související se zvoleným typem. Porovnáním 

obou příkladů jsou odlišnosti způsobené postupy účtování pomocí různých kursů viditelné. 

Při užití pevného kursu se sice objeví kursové rozdíly, ale pouze kursový rozdíl z celkové 

výše cestovného. Nikoli už rozdíl vzniklý přepočtem hodnoty poskytnuté zálohy, při užití 

denního kursu. V tomto případě se totiž záloha nejprve účtuje v denním kursu platném v den 

stanovení její výše a při vyúčtování pracovní cesty je přepočtena denním kursem platným 

v den vyúčtování. Jen ojediněle by se mohlo jednat o stejné kursy, reálně se však kursy mění 

každý den minimálně o setiny, desetiny, ať již jejich hodnota klesá či roste. 
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4. CESTOVNÍ NÁHRADY V EVROPSKÉ UNII 

 

4.1. Slovensko 

Základní zákonnou normou pro oblast cestovních náhrad na Slovensku je Zákon 

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a zákon č. 475/2008 

Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

Nikoli Zákoník práce oproti ČR, kde byl původní Zákon o cestovních náhradách do ZP 

zapracován. 

Slovenský zaměstnanec má nárok na náhradu: 

� prokázaných jízdních výdajů 

� prokázaných výdajů na ubytování 

� stravného (diety) 

� prokázaných potřebných (nutných) vedlejších výdajů 

� prokázaných jízdních výdajů za cestu k návštěvě jeho rodiny 

 

4.1.1. Náhrada jízdních výdajů při užití silničních motorových vozidel 

Sazby základní náhrady uvádí Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných 

motorových vozidiel pri pracovných cestách.  

 

Tabulka č. 4.1.1 – 1 
Sazby základní náhrady za 1 km jízdy k 1. 1. 2011 

Druh silničního motorového vozidla Sazba náhrady 
Jednostopá vozidla (motocykly) a tříkolky 0,050 EUR 
Osobní silniční motorová vozidla 
 

0,183 EUR 
 Zdroj: Opatrenie č. 632/2008 Z. 

 
Na sazbě pro nákladní automobily, autobusy a traktory by se měli dle zákona 

zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout. Obdobně je tomu i v ČR, kde je ovšem určena 

alespoň minimální výše (dvojnásobek sazby pro osobní automobily). 

  

4.1.2. Zahraniční stravné 

Stejně jako v ČR i na Slovensku je zahraniční stravné počítáno pomocí základní sazby 

pro danou zemi, která je uvedena ve vyhlášce slovenského ministerstva práce, sociálních věcí 

a rodiny.  
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Pro rok 2011 vstoupilo v platnost od 1.1. Opatrenie MF SR č. 482/2010 Z. z., ktorým 

sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene 

pri zahraničných pracovných cestách. Sazby pro vybrané země uvádím v příloze č. 6.   

 
4.1.3. Tuzemské stravné 

Výše tuzemského stravného je stanovena vyhláškou vydanou slovenským MPSV 

pod názvem Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

č. 533/2010 Z. z. o sumách stravného. Sazby jsou pro přehled seskupeny v tabulce č. 4.2. 

Tabulka č. 4.1.3 – 1 
Sazby tuzemského stravného 

Doba strávená na pracovní cestě Sazba stravného 
5 – 12 hodin 3,80 € 

12 – 18 hodin 5,70 € 
nad 18 hodin 8,80 € 

 Zdroj: Opatrenie č. 533/2010 Z. 

 

4.1.4. Srovnání oproti České republice 

Stravné se nekrátí za každé poskytnuté jídlo ve formě snídaně, oběda a večeře, podle délky 

pracovní cesty, nýbrž přímo v závislosti na druhu bezplatného jídla zajištěného zaměstnanci. 

Stravné je kráceno o 25% za snídani, o 40% za oběd a o 35% za večeři ze sazby stravného 

stanovené pro pásmo „nad 18 hodin“. Jde-li o zahraniční stravné, krácení probíhá rovněž 

uvedeným způsobem, ovšem pro pásmo „nad 12 hodin“. Je-li snídaně součástí ubytovacích 

služeb, krátí se stravné o 25%. Nová vyhláška (opatrenie) se vydává při změnách cen jídel ve 

veřejných stravovacích zařízeních jednotlivých zemí o 10% od poslední úpravy (v ČR 20%). 

Se zaměstnancem, který často mění pracoviště pro zvláštní povahu svého povolání, 

se zaměstnavatel může dohodnout na jiných podmínkách a poskytnout stravné v nižší sazbě 

oproti zákonné, nejvýše však o 25%.  

Vzhledem k různým cenovým relacím, které zaplatíme za tyto jídla, je tento způsob 

krácení dle mého názoru spravedlivější.  

 

4.2. Polsko 

Základním pramenem pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon ze dne 

26. června 1974 – Zákoník práce (Sb. Polské republiky č. 21, pol. 94 ve znění pozd. změn).  

Sazby pro státní zaměstnance jsou platné i pro soukromý sektor, resp. nesmí být 

nižší než minimální sazby ve státní sféře. Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře stanoví výši 

v pracovních smlouvách, mzdových předpisech, nebo pracovně-právních předpisech. 
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Soukromí zaměstnavatelé tak mohou vyplácet svým zaměstnancům i diety vyšší. Částka 

převyšující sazbu pro státní zaměstnance je ovšem považována za zdanitelný příjem 

zaměstnance a musí z ní tedy odvést daň z příjmu a pojistné na sociální zabezpečení. 

Současně tato částka již není daňově uznatelných výdajem (nákladem) firmy. 

Polský zaměstnanec má nárok na náhradu: 

� jízdních výdajů a výdajů „na dojetí“, 

� stravovacích výdajů, 

� ubytovacích výdajů, 

� a ostatních výdajů, dle odůvodněných potřeb (nutných vedlejších výdajů). 

Zaměstnavatelé mohou využít také paušálních částek za užití veřejné dopravy je paušál 

jízdného ve výši 20% stravného. V současné době činí 4,60 zł. Pokud zaměstnanec cestuje 

autem, nárok na paušální částku nemá. Paušální sazba za ubytování je stanovena na 150% 

stravného, nyní 34,50 zł. 

  

4.2.1. Náhrada jízdních výdajů při užití silničních motorových vozidel 

Základní sazbu za 1 km určuje zaměstnavatel, a to až do výše, která byla stanovena 

pro rozpočtovou sféru. Vyšší hodnotu si nelze zahrnout do daňových výdajů (nákladů). 

Sazby jsou definovány v Nařízení ministra dopravy dne 23. října 2007, kterým se mění 

nařízení o podmínkách a způsobu stanovení náhrady pro obchodní využití vozidla, 

motocyklů a mopedů, které nejsou ve vlastnictví zaměstnavatele.18  

Tabulka č. 4.2.1 – 1 
Sazby základní náhrady za 1 km jízdy k 1. 1. 2011 

Druh silničního motorového vozidla Sazba náhrady 
Vozy s objemem motoru do 900 ccm 0,5214 zł 
Vozy s objemem motoru nad 900 ccm 0,8358 zł 
Motocykly 0,2302 zł 
Mopedy 0,1382 zł 

 Zdroj: Rozporządzenie Ministra Transportu z 23 października 2007 r.   
 
 
4.2.2. Tuzemské stravné  

V oblasti cestovních náhrad poskytovaných v tuzemsku se postupuje podle Nařízení 

MPSV ze dne 19. prosince 2002 o výši a podmínkách, kterým se stanoví povinnosti 

zaměstnance státu nebo samosprávné jednotky rozpočtu na služební cestu v zemi.19 

                                                 
18 Rozporządzenie Ministra Transportu z 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 201, poz. 1462). 
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Podle tohoto nařízení je dieta určena k pokrytí zvýšených stravovacích nákladů 

na cestách. Dieta pro tuzemskou služební cestu je stanovena v roce 2011 na 23 zł / den.  

Netrvá-li cesta déle než jeden den, ale více než 12 hodin přísluší zaměstnanci sazba 

stravného v plné výši. Trvá-li 8 až 12 hodin polovina sazby stravného. Do 8 hodin nárok 

na stravné nevzniká. V případě, že cesta trvá déle než jeden den, má nárok na stravné v plné 

výši za každý celý den strávený na cestě. Za každý necelý den, kdy na cestě strávil až 8 hodin 

polovinu sazby stravného a pokud více než 8 hodin opět stravné v plné výši.  

 
4.2.3. Zahraniční stravné 

Zaměstnanec má nárok na náhradu stravného za každý celý den strávený na pracovní 

cestě v plné výši základní sazby a podle doby strávené v 1 dni na pracovní cestě: 

� do 8 hodin – 1/3 základní sazby stravného, 

� více než 8 do 12 hodin – ½ základní sazby stravného,  

� více než 12 hodin – základní sazba v plné výši. 

Výše stravného je stanovena v Nařízení MPSV ze dne 19. prosince 2002 o výši a 

podmínkách, kterým se stanoví povinnosti zaměstnance státu nebo samosprávné jednotky 

rozpočtu na služební cestu do zahraničí.20 Základní sazby zahraničního stravného obsahuje 

příloha ke zmíněnému nařízení. Výčet pro vybrané země uvádím v příloze č. 7. 

Zaměstnanec nemá nárok na stravné, pokud obdrží peníze na stravování a tato částka 

není nižší než stravné. Pokud má zaměstnanec zajištěnou plnou penzi dodatečně má nárok 

na 25% stravného.Zaměstnanci, kterému je v zahraničí zajištěna polopenze se krátí stravné 

o 15% za snídani, 30% za oběd, 30% za večeře, 25% za ostatní náklady. 

 
4.2.4. Srovnání oproti České republice 

Oproti ČR je odlišné již rozlišení druhů silničních motorových vozidel a sazby ZN 

k nim příslušející, které jsou vyhlašovány samostatným nařízením ministerstva dopravy. 

Srovnání stravovacích výdajů se liší tentokráte nejen ve způsobu a výši krácení, ale i dobou 

strávenou na pracovní cestě, podle které se stanovuje příslušná sazba (výše sazby). Při 

tuzemské cestě je stanovena jednotná sazba, která se podle doby trvání cesty vyplácí v určité 

výši (plné, poloviční). Časová pásma doby trvání cesty v tuzemsku se neliší od zahraničních. 
                                                                                                                                                         
19 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 
  
20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. 
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5. ZÁVĚR 

Na první pohled by se mohlo zdát, že pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře není 

vyplacení cestovních náhrad složitou záležitosti, jelikož proplácí buď skutečně doložené 

výdaje, nebo výdaje, u nichž nejsou Zákoníkem práce omezeni v maximální výši (sazby 

stravného, základní náhrady). Při rozhodnutích o výši náhrad ovšem musí brát v úvahu 

důsledky pro své podnikání v podobě cestovních náhrad nad limit, jež jsou daňově 

neuznatelné a navyšují tak výsledek hospodaření, resp. daňový základ.  

Odpovědnost za správné a průkazné vedení účetnictví zůstává vždy na podnikateli, 

proto zvláště v případě vedení účetnictví vlastními zaměstnanci, musí podnikatelé dbát na to, 

aby tito pracovníci byli řádně a průběžně školeni. V případě, že podnikatelé ke zpracování 

účetnictví, příp. daňové evidence využívají služeb účetních a daňových poradců (externího 

vedení účetnictví), bývá tento předpoklad splněn.  

V úvodu teoretické části jsem definovala důležité pojmy z oblasti cestovních náhrad dle 

vymezení Zákoníku práce. Dále jsem se podrobněji věnovala jednotlivým druhům cestovních 

náhrad poskytovaných jak při pracovních cestách v tuzemsku i zahraničí, tak při jiném 

výkonu práce pro zaměstnavatele mimo pravidelné pracoviště. Přiblížila jsem i cestovní 

náhrady, které mohou být proplaceny samotným podnikatelům. Chtěla jsem tak poukázat, 

že v podnikatelské sféře nenáleží náhrady cestovních výdajů pouze zaměstnaným osobám, 

ale i podnikatelům. OSVČ a podnikatelé v menších firmách pochopitelně také vykonávají 

pracovní cesty.   

V praktické části mé práce jsem aplikovala obecné postupy a podmínky stanovené 

zákoníkem práce a jinými předpisy na příkladech z praxe vycházejících.  

Pro prezentaci cestovních náhrad poskytovaných zaměstnancům v členských zemích 

Evropské unie, jsem vybrala Slovenskou republiku a Polsko. Státy, jež jsou naší zemi 

k cestování a obchodu blízké. Zejména pro východní část naší republiky. Alespoň stručně 

jsem poukázala na druhy a sazby pro cestovní náhrady zahraničních a tuzemských pracovních 

cest vykonaných slovenskými a polskými zaměstnanci. Přesněji slovenským zaměstnancem 

na Slovensku a mimo Slovenskou republiku a polským zaměstnancem v Polsku a mimo 

polské území. 

Cílem mé práce bylo seznámení se škálou cestovních náhrad poskytovaných 

v podnikatelské sféře s jejich účetními a daňovými dopady pro podnikatelské subjekty. 

Domnívám se, že stanovený cíl se mi podařilo splnit. 

 
 



 52 
 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

Knihy: 

HOFMANNOVÁ, E. Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady 

od 1. 1. 2010. 4. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 191 s. ISBN 978-80-7263-571-9. 

 

JANOUŠEK, K. Cestovní náhrady ve 192 příkladech s komentářem 2010. 3. aktualiz a rozš. 

vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 303 s. ISBN 978-80-7263-584-9. 

 

SEDLÁČEK, J. Cestovní náhrady 2010. 4. vyd. Praha: Grada, 2010. 131 s.  

ISBN 978-80-247-3365-4. 

 

SEDLÁČEK, J. Daňová evidence podnikatelů 2011. 8. vyd. Praha: Grada, 2011. 127 s. 

ISBN 978-80-247-3802-4. 

 

Právní předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 377/ 2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba 

základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná 

cena pohonných hmot. 

 

Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného 

pro rok 2011. 

 

Elektronické zdroje: 

PODNIKATEL.CZ. Jak na cestovní náhrady v roce 2011. [online]. 2011-01-10. [cit. 2011-

02-16]. Dostupný z WWW:  

<http://www.podnikatel.cz/clanky/cestovni-nahrady-v-roce-2011/>. 

 



 53 
 

 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNÝCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY. Cestovné náhrady. [online]. 2011. [cit. 2011-04-13]. Dostupný z WWW:  

<http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=1156>.  

 

EPI.SK. Cestovné náhrady od 1. 1. 2011. [online]. 2011. [cit. 2011-04-13]. Dostupný 

z WWW: <http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/Tarticles.ascx&phConten

t=~/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=10544&pa=10036>.  

 

MONEY.PL. Wskaźniki/Diety krajowe a Diety zagraniczne. [online]. 2011. [cit. 2011-04-17]. 

Dostupný z WWW: <http://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/wskazniki/>. 

 

PORTAL DLA SEKRETAREK.PL. Rozliczanie podróży służbowych. [online]. 2011, 1. s. 

[cit. 2011-04-17]. Dostupný z WWW: <http://www.portaldlasekretarek.pl/18,podroze-

sluzbowe/rozliczenia-podrozy,370/rozliczanie-podrozy-sluzbowych>.  

 
PORADNIK PRACA.PL. Diety zagraniczne. [online]. 2011. [cit. 2011-04-17]. Dostupný 
z WWW: <http://www.poradnik-praca.pl/aktualnosci/polecamy/diety-zagraniczne>. 



SEZNAM ZKRATEK 

 

ZP – Zákoník práce VŠ – Vysoká škola 

č. – číslo  min. – minut 

Sb. – Sbírka  h. – hodin 

ZDZP – Zákon o daních z příjmů DPP – Dohoda o provedení práce 

OSVČ – Osoby samostatně výdělečně činné  DPČ – Dohoda o pracovní činnosti 

ČR – Česká republika  tzn. – to znamená 

např. – například  OR – Obchodní rejstřík 

PHM – pohonné hmoty a. s. – akciová společnost 

odst. – odstavec km/h – kilometry za hodinu 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věci SD – silniční daň 

MHD – Městská hromadná doprava s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

ZN – základní náhrada JFK Airport – John F. Kennedy Airport 

ČSÚ – Český statistický úřad PID – Pražská integrovaná doprava 

t – tuna USD ($)– Americký dolar 

km – kilometry ZCN – Zákon o cestovních náhradách 

TP – technický průkaz SEK – Švédská koruna 

VC – vstupní cena (vozidla) ZOÚ – Zákon o účetnictví 

Kč – Korun českých 

tzv. – tak zvaně 

MF – Ministerstvo financí 

ČNB – Česká národní banka 

apod. – a podobně 

písm. – písmeno 

příp. – případně 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

ZDPH – Zákon o dani z přidané hodnoty 

ÚJ – účetní jednotka 

CZK (Kč) – Česká koruna 

EUR (€) – Euro 

PLN (zł) – Polský zlotý 

VP – výdajový pokladní doklad



Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 11. 5. 2011 

 

 

   Lucie Kaplanová 

                                

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Novodvorská 3053 

738 01 Frýdek-Místek



SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 – Cestovní příkaz 

Příloha č. 2 – Technický průkaz vozidla  

Příloha č. 3 – Vyhláška č. 377/ 2010 Sb. 

Příloha č. 4 – Vyhláška č. 350/2010 Sb. 

Příloha č. 5 – Základní sazby zahraničního stravného v ČR 

Příloha č. 6 – Základní sazby zahraničního stravného v SR 

Příloha č. 7 – Základní sazby zahraničního stravného v PL 

 


