
 
Interní předpis č. 2007-003 ÚTIA AV ČR, v.v.i.,účinný od 9. února 2007 

Upřesnění cestovních náhrad 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
1. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (dále jen „VVI“) vydává tato pravidla 

upřesňující podmínky a sazby pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VVI při 
pracovních cestách a zahraničním hostům VVI. 

2. Problematiku náhrad cestovních výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem 
práce upravují ustanovení části sedmé, hlav I až IV zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., 
který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). 

Čl. 2 
Upřesnění podmínek pro poskytování stravného 

1. Stravné při tuzemské pracovní cestě je zaměstnancům VVI poskytováno v sazbě stravného dle 
§ 163, odst. 1 zákoníku práce, případně upravené prováděcím předpisem vydaným podle § 189 
zákoníku práce. V souladu se zásadou hospodárnosti ve smyslu § 25 zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, se uvedená sazba nijak nezvyšuje. 

2. Stravné při zahraniční pracovní cestě je zaměstnancům VVI poskytováno podle § 170 zákoníku 
práce. 

3. Krácení stravného: 

a) jestliže je stravování zaměstnance při tuzemské či zahraniční cestě v plném rozsahu hrazeno 
třetí stranou (např. přijímajícím pracovištěm), v konferenčním poplatku apod., krátí se stravné 
v maximálním rozsahu umožněném § 163, odst. 2 a § 170, odst. 5 zákoníku práce; 

b) v ostatních případech se stravné nekrátí. 

Čl. 3 
Upřesnění podmínek pro poskytování ostatních cestovních náhrad 

1. Při poskytnutí náhrady nutných vedlejších výdajů se postupuje podle § 164 a § 171 zákoníku 
práce. Vždy se musí jednat o výdaje vzniklé v přímé souvislosti s pracovní cestou. 

2. Při poskytování paušálních částek cestovních náhrad se postupuje podle § 182 odst. 1 zákoníku 
práce. 

3. Stravné a kapesné zahraničních hostů se stanoví jako dvojnásobek vyšší sazby uvedené v § 176, 
odst 1 zákoníku práce, případně upravené prováděcím předpisem vydaným podle § 189 zákoníku 
práce. V odůvodněných případech může ten, kdo rozhoduje o čerpání příslušné zakázky, tuto 
sazbu zvýšit až o 40 %, přičemž se takové zvýšení poskytne formou kapesného. 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento interní předpis byl schválen radou instituce dne 09.02.2007 a nabývá účinnosti k datu 
tohoto schválení. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 09.02.2007 ............................................................. 
 Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. 

pověřený řízením ÚTIA AV ČR, v.v.i. 
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