
Cestovný príkaz – vyúčtovanie pracovnej cesty
Cestovný príkaz vypisuje zamestnanec  v spolupráci so zamestnávateľom alebo na základe jeho
pokynov. Cestovný príkaz sa vypisuje pred zahájením pracovnej cesty a podpisuje ho zamestnanec aj
zamestnávateľ. Vyúčtovanie pracovnej cesty je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi do 10
pracovných dní po skončení pracovnej cesty.
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Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrady v pracovnom práve
Právny stav od: 1. 1. 2009

Pracovná cesta zamestnanca je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. čas od nástupu zamestnanca
na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v
tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Pre posúdenie pracovnej cesty a nárokov na cestovné náhrady je dôležité určiť miesto pravidelného
pracoviska.

Pravidelným pracoviskom zamestnanca je podľa § 2 ods. 3 zákona miesto, ktoré má zamestnanec
písomne dohodnuté so svojim zamestnávateľom.

Ak nemá zamestnanec takéto miesto dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce
dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru.
Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania,
možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu.
Ak má zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce výkon práce v mieste mimo miesta
pobytu, môže s ním zamestnávateľ v tejto dohode dohodnúť, že mu poskytne i pri ceste z miesta
pobytu do miesta výkonu práce a späť náhrady ako pri pracovnej ceste.

Na pracovnú cestu je zamestnanec vyslaný svojim zamestnávateľom, ktorý je povinný stanoviť
podmienky pracovnej cesty.

Podľa § 3 ods. 1 zákona zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na pracovnú cestu, písomne
určí:

miesto nástupu na pracovnú cestu,
miesto výkonu práce,
čas trvania pracovnej cesty,
spôsob dopravy,
miesto skončenia pracovnej cesty,
prípadne ďalšie podmienky pracovnej cesty. 
 
Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom pri určovaní podmienok pracovnej cesty dohodnúť na
prerušení pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca; prerušenie pracovnej cesty sa môže
uskutočniť v období pred začatím výkonu práce na pracovnej ceste alebo v období po skončení výkonu
práce na pracovnej ceste.
Zamestnávateľ môže v prípade potreby určiť podmienky pracovnej cesty podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona
jedným rozhodnutím:
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pre viacerých zamestnancov,
na viacero pracovných ciest zamestnanca.

Podľa § 4 ods. 1 zákona zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:

náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
stravné,
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu
alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na
území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v
pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší
čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

Preukazovanie výdavkov podľa § 4 ods. 1 zákona sa nevzťahuje na prípady, ak zamestnávateľ uzná
výdavky zamestnancovi iným spôsobom ustanoveným zákonom 283/2002 Z. z.

Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených
zákonom č. 283/2002 Z. z. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v
kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma:

• 5 až 12 hodín, 
• nad 12 hodín až 18 hodín, 
• nad 18 hodín.

Ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní zamestnancovi
stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy stravného ustanovenej pre
časové pásmo 5 až 12 hodín alebo zabezpečiť bezplatné stravovanie.

Ak zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vykoná počas:

kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový
súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas
trvania týchto pracovných ciest,
dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a
ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume ustanovenej pre časové
pásmo 5 až 12 hodín,
jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá
menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí
zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest.

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno v
pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnúť odchylne od
zákona č. 283/2002 Z. z. podmienky na poskytovanie stravného, ako aj nižšie sumy stravného, najviac
však o 25 % z ustanovenej sumy stravného; suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom
rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.
Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne,
zamestnávateľ stravné určené podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 5 kráti:

o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,
o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a
o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru
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z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy
stravného podľa odseku 5.

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste v rámci ubytovacích služieb preukázane poskytnuté raňajky,
zamestnávateľ stravné podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 5 kráti spôsobom ustanoveným v § 5 ods. 6 zákona.

Zamestnávateľ stravné nekráti spôsobom ustanoveným v § 5 ods. 6 a 7, ak zamestnanec nemohol využiť
zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré nezavinil.

Preukázanie zabezpečeného jedla podľa § 5 ods. 6 alebo poskytnutých raňajok podľa odseku 7 sa môže
nahradiť vyhlásením zamestnanca vo vyúčtovaní náhrad.

Suma stravného určená podľa § 5 ods. 6 a 7 sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
Po dobu prerušenia pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny zamestnanca [§ 4 ods. 1 písm. e)] alebo
po dobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 ods. 2), stravné
zamestnancovi nepatrí.

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné
motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná
náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.

Vyúčtovanie pracovnej cesty
Zamestnanec je povinný podľa § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. do desiatich pracovných dní odo
dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa zákona č.
283/2002 Z. z. predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť
nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom
dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná
skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 36 ods. 8 zákona č. 283/2002 Z. z. do desiatich pracovných dní odo
dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti
zakladajúcej nárok na náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z. z. a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie je
v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom
predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.
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