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SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019

Stanovení

podmínek

pro

poskytování

cestovních

náhrad

Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) při pracovních cestách

zaměstnancům

1.

Obecná ustanovení

Podmínky pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních
cestách zaměstnanců AMU se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) a na něj navazujícími prováděcími předpisy
(vyhlášky MF ČR a MPSV ČR). Veřejné vysoké školy se při úpravě pravidel v oblasti cestovních
náhrad řídí ustanoveními §151 až §172 a §182 až §189 výše uvedeného zákona.
Podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel a to vždy písemně a před zahájením cesty.
Zaměstnanec je povinen podmínky stanovené zaměstnavatelem dodržet.
Pracovní cestu zaměstnanci schvaluje odpovědný nadřízený pracovník na příslušných
formulářích (viz www.amu.cz).
Na základě vyplněné žádosti si zaměstnanec může vyzvednout předem korunovou/valutovou
zálohu v pokladně AMU. V případě korunové zálohy může zaměstnanec požádat o její zaslání
na jím uvedený účet – v takovémto případě se při zahraniční pracovní cestě pro účel výpočtu
celkového nároku zaměstnance použije směnný kurz ČNB, který je platný v den zahájení
pracovní cesty. V průběhu pracovní cesty lze použít soukromou i služební platební kartu.
Zaměstnanec není oprávněn těmito kartami platit v průběhu cesty jakékoli náklady ostatním
zaměstnancům AMU s výjimkou platby služební platební kartou za ubytování. Po ukončení
pracovní cesty předkládá zaměstnanec její vyúčtování na příslušném formuláři (viz
www.amu.cz).
Cestovní náhrady je možné poskytnout zaměstnanci, který koná pro zaměstnavatele práci na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP či DPČ) pouze v případě, že
toto bylo v dohodě sjednáno.
Zaměstnanec je povinen bez zbytečných odkladů oznámit zaměstnavateli změny skutečností
rozhodných pro poskytnutí cestovní náhrady.

2.
2.1.

Výdaje při tuzemské pracovní cestě
Jízdní výdaje

Při tuzemské pracovní cestě zaměstnanec využívá schválený hromadný dopravní prostředek.
Náhrada jízdních výdajů při použití hromadného dopravního prostředku přísluší zaměstnanci
v prokázané výši. Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele místo určeného
hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně
silničního motorového vozidla, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně
jízdného za určený schválený hromadný dopravní prostředek.
Vlastní silniční motorové vozidlo zaměstnanec použije jen v případě, kdy ho o to
zaměstnavatel požádá. V takovém případě mu přísluší za každý 1 km jízdy základní náhrada
a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Cenu pohonné hmoty zaměstnanec
prokazuje dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Jestliže
zaměstnanec cenu pohonné hmoty neprokáže, budou při určení výše náhrady použity
průměrné ceny pohonných hmot dle platné vyhlášky MPSV ČR. Spotřebu pohonné hmoty
silničního motorového vozidla dokládá zaměstnanec předložením technického průkazu
použitého vozidla.
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Silniční motorové vozidlo může použít pouze ten zaměstnanec, který má v době konání
pracovní cesty platné osvědčení řidiče-referenta.
Soukromé motorové vozidlo musí být havarijně pojištěno včetně pojištění obsazených
sedadel.
Taxi je možné použít jen ve zdůvodněných případech, kdy nejsou prokazatelně k dispozici
prostředky veřejné hromadné dopravy (např. pozdní přílet, místa, kde nefunguje veřejná
hromadná doprava).
2.2.

Stravné

Výše stravného je stanovena v souladu s aktuální vyhláškou MPSV ČR. Jestliže bylo
zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo, které má charakter snídaně,
oběda nebo večeře a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci stravné
snížené za každé bezplatně poskytnuté jídlo o hodnotu
a) 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
b) 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Tuzemské stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
d) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
e) 12 až 18 hodin, pokud byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
Při pracovní cestě, která spadá do dvou pracovních dnů, se upustí od odděleného posuzování
doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
2.3.

Výdaje za ubytování

Zaměstnanci přísluší náhrada za ubytování na základě dokladu, který obsahuje veškeré
náležitosti daňového dokladu. Ve vyúčtování pracovní cesty musí zaměstnanec prohlásit, zda
byla/nebyla v ceně ubytování zahrnuta snídaně či jiné jídlo. V případě, že zaměstnanec
nehradil ubytování v hotovosti, je povinen tuto skutečnost uvést při vyúčtování s odkazem na
platební doklad.
V případě ztráty dokladu o ubytování lze uznat čestné prohlášení zaměstnance, které schválí
odpovědný nadřízený pracovník, který zároveň určí výši uznatelné částky.
Vzniknou-li zaměstnanci výdaje za ubytování v rozporu s předem stanovenými podmínkami,
přísluší mu náhrada výdajů za ubytování pouze do určené výše. To neplatí, nemohl-li
zaměstnanec bez vlastního zavinění předem určené ubytování využít (např. požár, nehoda,
porucha dopravního prostředku).
2.4.

Nutné vedlejší výdaje

Zaměstnanci náleží úhrada nutných vedlejších výdajů, které přímo souvisejí s pracovní cestou
a jejím účelem (např. parkování, registrační poplatek). Výdaje budou zaměstnanci uhrazeny na
základě předložených dokladů.
2.5.

Cestovní náhrady a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

AMU může poskytnout cestovní náhrady zaměstnanci, který koná pro AMU práci na základě
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dle §155 ZP.
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3.

Výdaje při zahraniční pracovní cestě

Cestovní náhradou při zahraniční pracovní cestě se rozumí stravné a náhrada jízdních výdajů,
výdajů za ubytování, (dále jen zahraniční stravné, §170 ZP) a nutných vedlejších výdajů (§171
ZP). Ustanovení o cestovních náhradách na území ČR platí pro cestovní náhrady při
zahraniční pracovní cestě přiměřeně. Dobu rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na
náhradu cestovních výdajů v cizí měně stanovuje §154 ZP. V případě mezipřistání se pro
účely výpočtu zahraničního stravného stanovuje použít denní sazbu stravného cílového státu
zahraniční cesty, neprohlásí-li zaměstnanec, že v tranzitním státě uskutečnil pracovní
schůzku. Zaměstnanec si na základě vyplněné žádosti (viz www.amu.cz) vyzvedává
korunovou/valutovou zálohu v pokladně AMU. V případě korunové zálohy může zaměstnanec
požádat o její zaslání na jím uvedený účet. Žádost o vyplacení zálohy zahraniční pracovní
cesty předkládá zaměstnanec do zaměstnaneckého oddělení nejpozději 5 pracovních dnů
před požadovanou výplatou.
3.1.

Zahraniční stravné

Před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu určí vysílající zaměstnanec základní
sazbu zahraničního stravného dle §170 odst. 2 ZP a prováděcího právního předpisu vydaného
podle §189 ZP. Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vyplatit zálohu na stravné
v českých korunách.
Sazby stravného a druh měny pro zahraniční pracovní cesty stanovuje vyhláška MF ČR (viz
odkazy na dokumenty v závěru směrnice).
3.2.

Kapesné

Kromě výše uvedených náhrad může AMU poskytnout zaměstnanci kapesné, a to ve výši až
40% zahraničního stravného. O poskytnutí kapesného a jeho výši rozhoduje odpovědný
nadřízený pracovník na příslušném formuláři (viz www.amu.cz).
3.3.

Výdaje za ubytování

Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, kterou je povinen doložit originálním
dokladem. Doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Ve vyúčtování
pracovní cesty musí zaměstnanec prohlásit, zda byla/nebyla v ceně ubytování zahrnuta
snídaně či jiné jídlo. V případě, že ubytování nebylo hrazeno v hotovosti, je tato skutečnost
uvedena ve vyúčtování s odkazem na příslušný platební doklad. V případě ztráty dokladu za
úhradu ubytování lze uznat čestné prohlášení zaměstnance. Výši uznatelné částky
a proplacení odsouhlasí odpovědný nadřízený pracovník.
3.4.

Jízdní výdaje

Zaměstnanec má právo na náhradu jízdních výdajů na zahraniční pracovní cestě. Pro výpočet
náhrady jízdních výdajů se použije analogicky ustanovení 2.1 této směrnice. Veškeré jízdní
doklady zaměstnanec přiloží k vyúčtování. V případě ztráty dokladu nelze uznat čestné
prohlášení, zaměstnanec musí doložit duplikát, vystavený přepravcem.
Taxi je možné použít jen ve zdůvodněných případech, kdy nejsou prokazatelně k dispozici
prostředky veřejné hromadné dopravy (např. pozdní přílet, místa, kde nefunguje veřejná
hromadná doprava).
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3.5.

Náhrada nutných vedlejších výdajů

Zaměstnanec AMU je povinen před cestou uzavřít zdravotní cestovní pojištění. Cesta musí být
pojištěna jako pracovní, zaměstnavatel/AMU je uveden jako pojistník a zaměstnanec jako
pojištěný. Soukromé pojištění nebo pojištění sjednané k soukromé platební kartě není pro
pracovní cestu akceptováno. Výjimkou jsou zaměstnanci - držitelé služebních platebních karet
AMU. Náklad na pojištění je nutným vedlejším výdajem.

4.

Vyúčtování cestovních náhrad

Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů, pokud nebylo sjednáno jinak, po dni ukončení
pracovní cesty nebo jiné skutečnosti, zakládající právo na cestovní náhradu, předložit
vyúčtování pracovní cesty na příslušném formuláři (viz www.amu.cz) a doložit jej příslušnými
daňově uznatelnými platebními doklady. Při společné pracovní cestě prokazuje cestovní
výdaje každý zaměstnanec samostatně.
Zaměstnavatel provede výpočet náhrad do 10 pracovních dnů od předložení vyúčtování.
Částku, o kterou byla poskytnutá záloha zaměstnancem překročena, vrací zaměstnanec
zaměstnavateli v měně, která mu byla poskytnuta nebo v Kč. Částka, o kterou byla poskytnutá
záloha nižší, než činí nároky zaměstnance, doplácí AMU zaměstnanci převodem na účet v Kč.
4.1.

Zaokrouhlení vyúčtované pracovní cesty

Částka, kterou má zaměstnanec zaměstnavateli vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé
koruny směrem nahoru.
Celková částka nároku na doplatek v Kč se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.
Celková částka nároku na doplatek v jiné měně se počítá na čtyři desetinná místa s konečným
zaokrouhlením na dvě desetinná místa směrem nahoru.

5.

Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě
dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem

Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod
o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem upravuje
§188 ZP. Vyúčtování zahraniční cesty se provádí analogicky dle této směrnice nebo
dle pravidel určených ve smlouvě o výměně zaměstnanců.

6.

Závěrečná ustanovení

Ruší se směrnice kvestora o cestovních náhradách č. 1/2012.

Webové formuláře:
1. Cestovní příkaz k tuzemské pracovní cestě
2. Povolení soukromého vozidla k pracovní cestě
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3. Cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě
4. Žádost o vyplacení
5. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty
6. Přehled poskytnutých částek
7. Údaje o účastnících projektu
8. Dohoda o sjednání delší doby na vyúčtování pracovní cesty

Odkaz na dokumenty citované ve směrnici:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Platná vyhláška MF ČR o stanovení výše základním sazeb zahraničního stravného
Platná vyhláška MPSV ČR o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel, tuzemského stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot

V Praze dne 22. ledna 2019

Ing. Ladislav Paluska v. r.
kvestor

6

