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Náhrada výdajů za ubytování
Způsob ubytování zaměstnance na pracovní cestě není upraven ani ome-
zen žádným právním předpisem. Měl by ho však zaměstnavatel stanovit 
nejpozději před nástupem zaměstnance na pracovní cestu (např. ve vnitřní 
směrnici). Jednou z podmínek způsobu ubytování může být např. ve kterém 
anebo v  jakém druhu ubytovacího zařízení se může ubytovat, do  jak vyso-
ké částky za  ubytování apod. Takovéto rozhodnutí zaměstnavatele je pro 
zaměstnance závazné. Pokud zaměstnavatel žádné podmínky neurčí, je 
způsob ubytování na  zaměstnanci a  zaměstnavateli nezbude, než uhradit 
zaměstnancem předložený doklad o ubytování, bez ohledu na to, jaká je jeho 
cena.

Podstatné jak z  hlediska poskytnutí cestovních náhrad, tak z  hlediska ZDP 
i ZDPH je to, že výdaje za ubytování musí být prokázány dokladem, který 
má veškeré náležitosti daňového dokladu (příp. zjednodušeného daňového 
dokladu). Z dokladu by mělo být také zřejmé, která osoba byla ubytována. 
Jestliže na dokladu o ubytování není uvedeno jméno zaměstnance, mohou 
vzniknout ze strany kontrolního orgánu pochybnosti, zda jde o doklad týka-
jící se příslušného zaměstnance. Pro účely uplatnění odpočtu DPH zpravidla 
plně postačuje, když si poplatník na dokladu doplní své identifi kační údaje, 
jako na každém jiném zjednodušeném daňovém dokladu.

Aby mohly být zaměstnanci uhrazeny výdaje za  ubytování a  u  zaměstna-
vatele uznány jako daňový náklad, musí se  zaměstnanec ubytovat u  fi rmy 
(právnické anebo fyzické osoby), která může poskytovat ubytovací služby, 
a k vyúčtování cestovních náhrad doložit doklad od této fi rmy.

Jestliže zaměstnanec výdaje na  ubytování dokladem neprokáže, může mu 
zaměstnavatel, podle § 185 ZP, poskytnout náhradu v jím uznané výši, která 
odpovídá stanoveným podmínkám pro ubytování na příslušné pracovní ces-
tě. Odpočet DPH pak samozřejmě uplatnit z této částky nemůže.

Náhradu výdajů za ubytování není zaměstnavatel povinen zaměstnanci po-
skytnout za  dobu předem povoleného přerušení pracovní cesty z  důvodu 
na straně zaměstnance, a to ani v případě, kdy musel zaměstnanec po uve-
denou dobu s ohledem na podmínky konání pracovní cesty anebo ubytovací 
služby ubytování uhradit.

Pokud zaměstnanec v průběhu pracovní cesty navštívil v souladu s podmín-
kami uvedenými v  §  161 zákoníku práce člena rodiny v  jeho bydlišti nebo 
jiném předem dohodnutém místě, uhradí zaměstnavatel zaměstnanci náhra-
du výdajů za ubytování v místě, kam byl vyslán na pracovní cestu, po dobu 
návštěvy člena rodiny pouze v případě, že si toto ubytování musel, vzhledem 
k podmínkám pracovní cesty anebo ubytovacích služeb, zachovat.
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Pro náhradu výdajů za  ubytování na  zahraniční pracovní cestě platí stejná 
pravidla jako při tuzemské pracovní cestě.

Určitým nešvarem některých hotelů, zejména v Praze, je to, že požadují uhra-
dit ubytování v EUR a i fakturu za ubytování vystaví v této měně, v některých 
případech pak na dokladu uvedou přepočet částky v EUR na Kč, a  to svým 
komerčním kurzem. Takový postup nelze akceptovat, protože v zákoníku prá-
ce nejsou uvedeny kurzy pro přepočet cizích měn při tuzemských pracovních 
cestách. Takže uvedený způsob vystavení dokladu je v  rozporu s  předpisy 
platnými v  České republice a  zaměstnanec by měl trvat na  tom, aby byla 
faktura či jiný doklad za ubytování vystaven pouze v Kč. V případě, že by za-
městnanec uhradil ubytování tzv. fi remní platební kartou, žádný problém by 
nevznikl, protože v účetnictví zaměstnavatele by bylo účtováno podle výpisu 
z účtu k fi remní platební kartě a tato částka by nebyla ani předmětem vyúčto-
vání a vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem.

Příklad – ubytování bez vyúčtování cestovních náhrad:

Mohou být zaměstnanci vyplaceny výdaje za ubytování na základě příjmo-
vého pokladního dokladu, aniž by předložil vyúčtování pracovní cesty?

Pokud je z jiných dokumentů (např. z knihy jízd služebního vozidla) jednoznačně 
zřejmé, že jde o ubytování na pracovní cestě, pak to možné je. Vzhledem k usta-
novení §  183 odst.  3 ZP je však žádoucí, aby zaměstnanec provedl vyúčtování 
pracovní cesty s uvedením jejího průběhu a přiložil doklady, na základě kterých 
může zaměstnavatel posoudit oprávněnost a  výši jednotlivých druhů náhrad 
cestovních výdajů spojených s příslušnou pracovní cestou zaměstnance.

Příklad – ubytování u příbuzných:

Zaměstnanec se na pracovní cestě ubytoval u příbuzných a požaduje úhra-
du výdajů, které s tím vynaložil (bonboniéra, láhev vína apod.).

Podle ustanovení § 162 odst. 1 ZP poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradu 
výdajů za ubytování ve výši, kterou zaměstnanec prokáže. Protože jde o náhradu 
prokázaných výdajů za ubytování, musí zaměstnanec předložit doklad o úhradě 
ubytování, a to doklad vystavený fi rmou, která v rámci své činnosti může ubyto-
vací služby poskytovat. Pokud se tedy zaměstnanec na pracovní cestě ubytoval 
u příbuzných nebo u známých, nelze mu žádné výdaje za ubytování ani výdaje 
s tím související proplatit.

Příklad – náležitosti dokladu o ubytování:

Musí být na dokladu o ubytování jméno zaměstnance nebo tam musí být 
název zaměstnavatele?
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Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování 
cestovních náhrad
Ing. Karel Janoušek

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování 
cestovních náhrad

Zaměstnavatel …………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), 
zastoupený …………………………

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, vydávám tento vnitřní předpis o poskytování cestovních náhrad.

I. Úvodní ustanovení

1.  Tato vnitřní směrnice stanoví postup pro určování podmínek konání 
pracovní cesty, poskytování zálohy na  cestovní náhrady, vyúčtování 
a likvidaci nákladů na pracovní cesty zaměstnanců.

2.  Za zaměstnance se pro uvedené účely považuje

a)  zaměstnanec v  pracovním poměru, tj.  v  pracovním poměru podle 
§ 33 ZP a dalších,

b)  osoby, se kterými byla sjednána dohoda o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce (§ 75 ZP) nebo dohoda 
o pracovní činnosti (§ 76 ZP). V těchto případech však lze cestovní ná-
hrady poskytnout pouze v případě, že to bylo ve smlouvě sjednáno.

d)  osoby, jejichž příjmy za práci pro společnost jsou příjmy zdaňované 
podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „ZDP“), přestože výkon uvedených činností 
nemůže být předmětem pracovní smlouvy.

Pozn.: Stejně jako u zaměstnanců se postupuje při poskytování cestovních ná-
hrad u  osob, které u  zaměstnavatele konají práci v  případě tzv. jiných úkonů 
v obecném zájmu. Jde např. o případy uvedené v ustanoveních: § 184 zákona 
č.  561/2004  Sb., školský zákon, §  78 zákona č.  128/2000  Sb., o  obcích, §  53 
zákona č.  129/2000  Sb., o  krajích. Přichází-li uvedené v  úvahu, je vhodné to 
do vnitřního předpisu uvést.
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Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a vyslání 
na pracovní cestu
Mgr. Jan Vácha

Dotaz:

Může zaměstnavatel vyslat zaměstnankyni, která je na  rodičovské do-
volené nebo které je poskytnuté neplacené volno z důvodu péče o dítě 
mladší 10 let, na školení a hradit za ni cestovní náhrady? Jelikož rodičov-
ská dovolená či péče o dítě mladší 10 let představuje překážku v práci, je 
toto vyslání vůbec možné? Pokud ano, co vše zaměstnavatel musí učinit?

Odpověď:

K jednostrannému vyslání na školení ze strany zaměstnavatele ve Vámi po-
psaných skutkových podstatách v žádném případě dojít nemůže. Lze se však 
se zaměstnavatelem na takovém vyslání na školení dohodnout. V takovém 
případě však musí dojít na  den školení k  přerušení čerpání rodičovské 
dovolené nebo neplaceného volna. Na  příslušný den školení se  tedy za-
městnanec vrací do  práce a  vykoná v  rámci školení práci, neboť v  souladu 
s ustanovením § 230 odst. 3 ZP platí, že účast na školení za účelem prohlou-
bení kvalifi kace se  považuje za  výkon práce, za  který přísluší zaměstnanci 
mzda nebo plat.

Za tento den také zaměstnavatel odvede zdravotní pojištění. Protože žena 
na rodičovské dovolené je pojištěncem, za kterého je po zbytek rozhodného 
období (měsíce) plátcem pojistného stát, bude vyměřovací základ tvořen 
pouze z částky, kterou si zaměstnankyně vydělá „výkonem práce“ z titulu její 
účasti na školení. 

Odlišně se  bude postupovat v  případě poskytnutého neplaceného volna 
z důvodu péče o dítě mladšího 10 let. Jestliže zaměstnanec není zároveň stát-
ním pojištěncem, z čehož v daném případě vycházím, musí za něj zdravotní 
pojišťovna každý měsíc obdržet zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, 
což je 13,5 % z minimální mzdy. V době neplaceného volna zůstává zaměstna-
nec zaměstnancem svého zaměstnavatele, takže bude pojištění dál odvádět 
jeho prostřednictvím, avšak mělo by jít k  tíži zaměstnance. Procesní záleži-
tosti – tedy jakým způsobem zaměstnavateli odvedené peníze zaplatí (nebo 
jestli ho dobrovolně budete platit za  zaměstnance), si musí zaměstnavatel 
a zaměstnanec dohodnout mezi sebou.

V daném případě by však zaměstnankyně čerpala neplacené volno jen část 
měsíce. Její jednodenní výdělek bude pravděpodobně nižší než minimální 
mzda. Odvede se  tedy pojistné z  dosaženého příjmu. Nadto ale ještě musí 
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být uhrazené pojistné vypočtené z rozdílu mezi příjmem zaměstnance a mi-
nimální mzdou. Tento doplatek jde pak jako v prvním uváděném případě plně 
k tíži zaměstnance, i když se odvádí prostřednictvím zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel bude muset ze mzdy zaměstnankyně (na přerušené rodičov-
ské dovolené) odvést také nemocenské pojištění – a  to v  případě, pokud 
přesáhne rozhodný příjem 3 000 Kč. To samé platí i v případě poskytnutého 
neplaceného volna z důvodu péče o dítě mladšího 10 let.

S ohledem na nutnost poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci je třeba 
obecně říci, že Vámi uvedeným kategoriím zaměstnanců je nutno poskytnout 
v případě školení mimo pracoviště zaměstnavatele plnění shodné s plněním, 
které obdrží zaměstnanci, kteří nejsou na  překážce v  práci, a  to na  nedis-
kriminačním principu a v souladu se zásadou rovného zacházení, a  to plně 
v souladu s dikcí části sedmé zákoníku práce.

Stručné shrnutí odpovědi

Zaměstnavatel může zaměstnankyni na rodičovské dovolené vyslat na pra-
covní cestu za  účelem školení na  základě vzájemné dohody. V  takovém 
případě však musí dojít na  den školení k  přerušení čerpání rodičovské 
dovolené, což má důsledky i v oblasti zdravotního pojištění a pojištění na so-
ciální zabezpečení.


