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Úvodní slovo autora

V této publikaci uvádím svůj komentář k poskytování náhrad, které je za-
městnavatel podle zákoníku práce a dalších obecně platných předpisů 
povinen zaměstnanci při pracovních a podobných cestách poskytnout 
a které mu poskytovat může. 

Komentář je uveden ve věcném členění (nikoliv po paragrafech) od vy-
mezení osob, kterým a kdy cestovní náhrady přísluší, příp. jimž je lze po-
skytnout, až po zaúčtování příslušných účetních případů včetně daňového 
řešení. Účelem publikace je zejména vysvětlit čtenáři, jaké zákonné nároky 
mají zaměstnanci při vyslání na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, ob-
jasnit základní postupy při zjišťování a výpočtu jejich správné výše podle 
části sedmé zákoníku práce, při jejich vyúčtování a vypořádání se zaměst-
nancem a připomenout nejdůležitější daňové a jiné souvislosti. Uvedeny 
jsou i odkazy na příslušné judikáty a výtahy z nich a také souhrn v praxi, 
podle mých zkušeností, nejčastěji se vyskytujících chyb při poskytování 
cestovních náhrad.

V publikaci uvádím řešení příslušné problematiky podle platných práv-
ních předpisů a doporučuji, jak postupovat v případech, kdy tyto předpisy 
řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí nebo jsou 
v praxi na jejich řešení různé názory, a to včetně odůvodnění navrhovaného 
postupu. Žádný komentář, tj. ani komentář uvedený v této publikaci, není 
právním výkladem zákona. Ten může učinit pouze soud. Proto je i tato pub-
likace pouze pomůckou a vysvětlením postupů, které je nutné, příp. vhodné 
dodržet v jednotlivých etapách činností souvisejících s poskytováním ces-
tovních náhrad. Je pouze na zaměstnavateli, jak bude postupovat a jak svůj 
postup při případné kontrole obhájí.

Do publikace je zařazena řada příkladů a odpovědí na dotazy, které do-
stávám od posluchačů na přednáškách i prostřednictvím webových stránek 
www.kajajan.cz. Vzhledem k rozmanitosti lidské činnosti, vzniku různých 
situací, k nimž může dojít, a k omezení rozsahu publikace v ní však nemůže 
být úplně vše, co praxe přináší. Komentář i řešení příkladů jsou zpracovány 
podle právního stavu k 1. 1. 2023. Protože v době redakční uzávěrky ne-
mohly být známy skutečné kurzy jednotlivých měn v roce 2023, jsou kurzy 
použité v příkladech pouze ilustrativní. Veškeré názvy subjektů a osob 
i jejich adresy jsou smyšleny, jejich případná podobnost se skutečnými 
je proto zcela náhodná. 
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To, že se v tomto vydání publikace nenachází některé postupy, případy 
a příklady uvedené v předchozím vydání, neznamená, že byly nesprávné. 
Pouze tím byl zmenšen rozsah publikace a pro další období tak uvolněn pro-
stor pro řešení jiných případů. Bude-li mít čtenář připomínky k textu nebo 
příkladům či jiné pochybnosti týkající se problematiky popsané v publikaci, 
může mě kontaktovat na adrese uvedené na mých webových stránkách.

Prosinec 2022 Ing. Karel Janoušek
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V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy související s pracovními ces-
tami a cestovními náhradami vyskytující se v publikaci. Jejich správné 
pochopení a použití je při poskytování cestovních náhrad velmi důležité.

Bezplatně poskytnuté jídlo – jídlo charakteru snídaně, oběda nebo ve-
čeře, které je zaměstnanci poskytnuto bez jeho finančního přispění kým-
koliv během pracovní cesty. Jde zejména o případy, kdy uvedené jídlo 
je  kalkulovanou součástí poskytované služby (např. jako součást ceny 
ubytování, školení, konference). Bezplatně poskytnutým jídlem není po-
skytnutí stravy v rámci závodního stravování, menu stravenky, peněžitého 
příspěvku na stravování, stravy za sníženou úhradu apod.

Cestovní náhrady – náhrady výdajů, které zaměstnanci vznikly při pracovní 
cestě a dalších cestách uvedených v § 152 zákoníku práce a které je zaměst-
navatel zaměstnanci povinen poskytnout. Druhy cestovních náhrad jsou 
uvedeny v § 156 a § 166 zákoníku práce.

Diety (per diems) – cestovní náhrady (! neplést se stravným) poskytované 
zahraničním expertům při jejich cestách do České republiky (a obdobně 
našim expertům při jejich cestách do zahraničí zahraniční firmou) ob-
sahující v jedné částce, jejíž výše je stanovena předpisem Evropské unie, 
náhradu jízdních výdajů po České republice, náhradu výdajů za ubytování, 
náhradu nutných vedlejších výdajů a stravné. Diety se tedy neposkytují 
zaměstnancům.

Doba trvání pracovní cesty – doba od začátku do konce pracovní cesty.

Doba výkonu práce – doba, po kterou zaměstnanec vykonává práci, jejíž 
druh má sjednán v pracovní smlouvě, příp. činnost, která se podle zákoníku 
práce za výkon práce považuje.

Kapesné – náhrada zvýšených soukromých výdajů, kterou zaměstnavatel 
může zaměstnanci poskytnout při zahraniční pracovní cestě.

Konec pracovní cesty – okamžik příchodu zaměstnance do zaměstnavate-
lem předem určeného místa ukončení pracovní cesty.

Místo nástupu na pracovní cestu – konkrétní místo určené zaměstnava-
telem zaměstnanci nejpozději před nástupem na pracovní cestu. Při jeho 
stanovení je zaměstnavatel prakticky vázán pouze povinností přihlížet 
k oprávněným zájmům zaměstnance.

Místo pravidelného pracoviště – viz Pravidelné pracoviště.

1.2 Základní pojmy
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instituce apod., zahraniční expert, poskytuje mu cestovní náhrady pří-
slušný organizátor, a to na základě sjednaného pracovněprávního vztahu 
nebo smluvního vztahu. Není-li se zahraničním expertem sjednán žádný 
pracovněprávní ani smluvní vztah, postupuje se podle pravidel stano-
vených pro tyto případy příslušným fondem a předpisy Evropské unie. 
V takovém případě pak zahraničnímu expertovi přísluší při cestě do České 
republiky náhrada jízdních výdajů do České republiky a zpět v prokázané 
výši a diety. Diety (per diems) obsahují v jedné částce stravné, náhradu 
výdajů za ubytování a náhradu jízdních výdajů po České republice. Sazba 
diet na kalendářní den je stanovena pro příslušný stát předpisem Evrop-
ské unie (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/
per_diems/index_en.htm). Zaměstnavatel svému zaměstnanci diety nikdy 
poskytnout nemůže.

Je možné akademickému pracovníkovi vysoké školy proplácet cestovní ná-
hrady při cestách k výuce na jinou vysokou školu nebo jeho účasti ve vědecké 
radě jiné vysoké školy, když v tu dobu vlastně „pracuje“ pro jinou organizaci?

Při přednášce, výuce, účasti v komisi apod. na jiné vysoké škole, která není 
zaměstnavatelem akademického pracovníka, nejde z hlediska jeho zaměst-
navatele o pracovní cestu zaměstnance. Proto mu také jeho zaměstnavatel 
nemůže cestovní náhrady související s takovou cestou poskytnout.

Postup by měl být takový, že zaměstnavatel poskytne akademickému 
pracovníkovi na příslušný den pracovní volno bez náhrady mzdy z důvodu 
důležité osobní překážky v práci nebo dovolenou. Vysoká škola, kde mimo 
svůj pracovní poměr vyučuje, s ním sjedná např. dohodu o provedení práce 
nebo dohodu o pracovní činnosti (příp. jinou smlouvu), ve které sjedná 
odměnu za práci a příp. také poskytování cestovních náhrad, jež mu pak 
také poskytne.

Pouze ve zcela zvláštních případech by mohlo jít při přednášce, výuce 
apod. prováděné akademickým pracovníkem jedné vysoké školy (zaměst-
navatel akademického pracovníka) na jiné vysoké škole o zvláštní zájem 
vysoké školy, v níž je zaměstnán. Pak by šlo o běžnou pracovní cestu naří-
zenou zaměstnavatelem a mzdu (plat) i cestovní náhrady by mu poskytoval 
tento zaměstnavatel.

2.3 Jiné osoby
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Zaměstnanec má v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce sjednánu 
obec, pravidelné pracoviště nemá v pracovní smlouvě sjednáno. Přísluší mu 
cestovní náhrady při cestách do této obce a po obci?

Jestliže má zaměstnanec v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce sjed-
nánu obec a pravidelné pracoviště sjednáno nemá, je podle § 34a záko-
níku práce pravidelným pracovištěm sjednané místo výkonu práce, tj. tato 
obec. V takovém případě přísluší zaměstnanci cestovní náhrady v zásadě 
pouze při cestách za účelem výkonu práce mimo tuto obec. Při cestě do této 
obce a po ní mu cestovní náhrady přísluší pouze v případě, že jde o cestu 
podle § 156 písm. c) (viz kapitola 4.2). 

                           

                           

 

Je možno s řidičem nebo se stavebním dělníkem sjednat místo výkonu práce 
a pravidelné pracoviště v jeho bydlišti?

Přestože zákoník práce nestanoví přímo žádné omezení pro sjednávání 
místa výkonu práce a pravidelného pracoviště, je nutno při sjednávání 

4.1 Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště
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Cestovní náhrady, tedy i stravné, přísluší zaměstnanci za celou dobu trvání 
pracovní cesty, která začíná okamžikem nástupu na pracovní cestu v místě 
určeném zaměstnavatelem a končí příchodem do místa, které zaměstnavatel 
určil jako místo ukončení pracovní cesty.

Místo nástupu a místo ukončení pracovní cesty musí zaměstnavatel určit 
zcela konkrétně, protože v případě, kdy má zaměstnanec např. v Pardubi-
cích pravidelné pracoviště i bydliště a jako dopravní prostředek má použít 
např. vlak, pak určí-li zaměstnavatel jako místo nástupu na pracovní cestu 
„Pardubice“, není vlastně zřejmé, kde (a tedy i kdy) pracovní cesta zaměst-
nance začíná, zda na pravidelném pracovišti, v bydlišti zaměstnance anebo 
v jiném místě v Pardubicích. Proto je nezbytné, aby místo nástupu i místo 
ukončení pracovní cesty bylo vždy stanoveno zcela konkrétně.

Pokud zaměstnavatel určí místo nástupu na pracovní cestu nekonkrétně, 
např. Pardubice, a není tedy jednoznačně zřejmé, kde v Pardubicích má 
pracovní cesta začít, je na zaměstnanci, aby si konkrétní místo nástupu 
na pracovní cestu v Pardubicích určil sám a uvedl ho pak ve vyúčtování 
cestovních náhrad se skutečným časem odchodu. Zaměstnavatel pak volbu 
zaměstnance musí strpět. Obdobně tomu je v případě místa ukončení pra-
covní cesty.

Zaměstnanec, který bydlí v Havířově, má pravidelné pracoviště v Ostravě. 
Byl vyslán na pracovní cestu do Prahy s tím, že jako dopravní prostředek má 
použít vlak. Zaměstnanec použil vlak, který vyjíždí z Havířova a do Prahy 
jede přes Ostravu. Zakoupil jízdenku Havířov–Praha a po pracovní cestě ji 
přiložil k vyúčtování cestovních náhrad. Zaměstnavatel odmítl proplatit 
zaměstnanci částku uvedenou na jízdence s odůvodněním, že cesta z Haví-
řova do Ostravy nebyla součástí pracovní cesty a že jízdenka Ostrava–Praha 
je levnější. Je postup zaměstnavatele správný?

V uvedeném případě lze konstatovat, že postup zaměstnavatele není 
správný. Rozhodující je, které místo bylo určeno před pracovní cestou jako 
místo nástupu na pracovní cestu, protože již od odchodu z tohoto místa 
zaměstnanci přísluší cestovní náhrady, tj. náhrada jízdních výdajů i stravné. 
Pokud zaměstnavatel místo nástupu na pracovní cestu neurčil, zvolil si ho 
zaměstnanec sám a zaměstnavatel to musí strpět. 
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Za tento den tak zaměstnanci zahraniční stravné nepřísluší. Tuzemské 
stravné mu přísluší za druhou pracovní cestu, a to za dobu 4 hod. 20 min. 
v tuzemsku + 44 min. v zahraničí, tj. celkem za 5 hod. 4 min. Za první 
pracovní cestu mu tuzemské stravné nepřísluší, protože doba strávená 
v tuzemsku (2 hod. 30 min.) s dobou strávenou v zahraničí (44 min.) ne-
dosahuje 5 hodin celkem.

Zaměstnanec uskutečnil dvě zahraniční pracovní cesty v jednom dni. 
Při první byl v tuzemsku celkem 2 hodiny a v zahraničí 3 hodiny, při druhé 
v tuzemsku celkem 4 hodiny a v zahraničí 10 hodin. Jaké stravné a zahra-
niční stravné mu za tento den přísluší?

Česká republika zahraničí

1 hod.

1 hod.

1 hod.

3 hod.

3 hod.

tuzemské stravné 
NE

zahraniční stravné 
ANO (2/3 základní sazby)

10 hod.

V tomto případě u první ani u druhé zahraniční pracovní cesty nevzniklo 
zaměstnanci za její tuzemskou část právo na tuzemské stravné. Doba tu-
zemských částí různých pracovních cest se nesčítá.

Podle ustanovení § 170 odst. 4 zákoníku práce se zahraniční stravné 
stanoví za celkovou dobu strávenou v zahraničí, a zahraniční stravné se tak 
za 13 hodin strávených v zahraničí stanoví ve výši 2/3 základní sazby platné 
pro stát, v němž byl zaměstnanec tento den nejdéle.

11.4 Příklady
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