
Stavební bytové družstvo,   Na Valech 176,   537 01   Chrudim II

Směrnice č.  1 /2009 pro poskytování cestovních náhrad
  

Na základě Zákoníku práce, kde je řešeno v § 151 až 189 poskytování  cestovních 
náhrad, upravuji podmínky pro vyplácení cestovních náhrad zaměstnancům Stavebního 
bytového družstva Chrudim následujícím způsobem:

1/ Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu pracovníka na cestu k výkonu práce do 
jiného  místa než je jeho pravidelné pracoviště včetně výkonu práce v tomto místě, až do 
jeho návratu z této cesty. Pravidelným pracovištěm je u pracovníků v trvalém pracovním 
poměru Stavební bytové družstvo Chrudim II, Na Valech 176. 

2/ Náhrady při tuzemské pracovní cestě:
- 2.1. náhrady prokázaných jízdních výdajů
- 2.2. stravné, náhrada prokázaných výdajů za ubytování a nutných vedlejších výdajů

2.1. Jízdní výdaje se proplatí na základě předložených platných jízdenek. V případě 
použití silničního motorového vozidla při pracovní cestě náleží zaměstnanci sazba 
základní náhrady za použití vozidla za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce a 
náhrada za spotřebované pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 zákoníku práce, která se 
vypočte z ceny PHM a spotřeby PHM  vozidla. Pokud je cena PHM prokázána dokladem 
od benzínového čerpadla, bude se při  výpočtu náhrady za PHM vycházet z uvedené 
ceny PHM na dokladě. Prokazuje-li se cena pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, 
pak se cena pohonné hmoty vypočítává aritmetickým průměrem prokázaných cen.  V 
případě nedoložení ceny PHM se vychází z průměrné ceny PHM stanovené vyhláškou 
Ministerstva práce a  sociálních věcí.

2.2. Stravné se poskytuje podle § 163 zákoníku práce. Pokud bylo  zaměstnanci na 
pracovní cestě  zabezpečeno plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje. V 
případě, že bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter 
snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, stravné se krátí 
za každé uvedené jídlo:
a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5-12 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
Výdaje za ubytování se platí v prokázané výši. Mezi nutné vedlejší výdaje patří např. 
parkovné, vstupenka na výstavu nebo veletrh, poplatek za služební telefonní hovory, za 
úschovu zavazadel, použití WC. I tyto výdaje  se platí v prokázané výši na základě 
předložených dokladů.

3. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu provede jeho přímý nadřízený, který mu 



stanoví datum, cíl, účel a dobu trvání cesty, dopravní prostředek, způsob ubytování, 
datum ukončení cesty.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do 
předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že 
záloha nebude poskytnuta. Jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne  
jinak, je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty 
předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a 
vrátit nevyúčtovanou zálohu. Nedohodnou-li se účastníci jinak, je zaměstanavatel 
povinen do  10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem 
provést vyúčtování cestovních náhrad.  

4. Sazby stravného, základních  náhrad za použití vlastního vozidla a ceny pohonných 
hmot se aktualizují  formou dodatku k tomuto předpisu dle vyhlášky vydané 
Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pro rok 2009 bylo vyhláškou č. 451/2008 Sb. stanoveno:

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy:
a) jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
b) osobní silniční motorová vozidla 3,90 Kč

Výše průměrné ceny pohonných hmot:
a) 26,30 Kč u benzínu automobilového 91 oktanů
b) 26,80 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů
c) 29,--  Kč u benzínu automobilového 98 oktanů
d) 28,50 Kč u motorové nafty

Stravné za každý den pracovní cesty:
a)   69,-- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
b) 106,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 
c) 163,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Směrnice byla schválena na jednání představenstva dne 16. 6. 2009  pod bodem 2/3 
zápisu č. 6/2009 s platností od 1.1.2009 a zároveň se ruší směrnice č. 1/2007 ze dne 
22.2.2007. 

Mgr. Ondřej Ševčík
        předseda představenstva 



 


