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Ředitel Základní školy, Kvasice, okres Kroměříž, vydává v souladu s příslušnými ustanoveními            
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění tento vnitřní předpis pro poskytování a               
účtování cestovních náhrad.  

 

1. Tato směrnice upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovní cestě zaměstnanců školy v            
pracovním poměru uzavřeném na základě pracovní smlouvy.  

2. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem mimo          
sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů            
vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. 

3. Ke všem pracovním cestám souvisejícím s výkonem práce vydává povolení ředitel školy, v             
jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy. 

4. Zaměstnanec je povinen před zahájením pracovní cesty vyplnit přední stranu cestovního           
příkazu a předat ho řediteli školy (v jeho nepřítomnosti zástupci ředitele školy) ke             
schválení a k podpisu. Po návratu z pracovní cesty je zaměstnanec povinen nejpozději do              
10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli originální daňové           
doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad, včetně písemné zprávy o výsledku           
pracovní cesty a vyplněné druhé strany cestovního příkazu. 

5. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci tyto náhrady: 
a. prokázané jízdní výdaje, 
b. prokázané výdaje za ubytování, 
c. stravné, 
d. prokázané nutné vedlejší výdaje.  

6. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do         
předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha           
nebude poskytnuta. 

7. Při tuzemských pracovních cestách přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní           
cesty stravné ve výši spodní hranice rozpětí tuzemského stravného stanovené platnou           
vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. 

8. Krácení stravného. Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo,          
přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné 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. 

9. Při zahraniční pracovní cestě je povinností zaměstnance při vyúčtování uvést správný čas            
překročení hranic, neboť jinak nelze správně určit výši tuzemského a zahraničního           
stravného. 

10. Základní sazby stravného v cizí měně stanoví pro příslušné státy každoročně vyhláškou            
Ministerstvo financí.  
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11. Na ZŠ Kvasice bude zahraniční stravné vyplaceno v české měně. Při přepočtu bude použit              
kurz ČNB platný v první den pracovní cesty. Částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci             
poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 

12. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zahraniční stravné ve výši: 
a. základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v           

kalendářním dni déle než 18 hodin, 
b. dvou třetin základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo          

území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin, nejvýše však 18              
hodin, 

c. jedné třetiny základní sazby zahraničního stravného jestliže doba strávená mimo          
území České republiky trvá v kalendářním dni 12 hodin a méně, avšak alespoň 1              
hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území             
České republiky právo na stravné. 

13. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné             
se neposkytuje. 

14. Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty v zahraniční poskytnuto bezplatné          
jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu: 

a. 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní            
sazby, 

b. 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši           
základní sazby, 

c. 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby. 

 

15. Tato směrnice ruší předchozí směrnici O poskytování cestovních náhrad ze dne 1. 1. 2007              
včetně všech jejích příloh. 

 

 

V Kvasicích dne 19. 12. 2019 

 
 
 
 
 
 

Mgr. František Látal, Ph.D. 
ředitel školy 
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