
Krásný den,

na co se těším já v dubnu?
Těším se na seminář JEDENKRÁT - “NeKonference o Inovaci 
myšlení” a FuckUp Night Prague, kde budou: 
•  Deepak Chopra, světová autorita v osobním rozvoji
•  Roger Hamilton, tvůrce profilu Dynamika bohatství
•  Barbora Chuecos, generální ředitelka Mary Kay ČR&SR
•  Světlana Witowská, novinářka, moderátorka České televize
•  Pavel Kysilka, 6Dacademy
•  Jan Mühlfeit, globální stratég, kouč a mentor
•  Tomáš Hajzler, autor projektů Svobodná firma, PeopleComm 
•  James A. Cusumano, majitel Chateau Mcely,
pak se těším na dvoudenní Konferenci právního prostoru 2018 
v Seči.  Věřím, že stihnu alespoň druhý den, kde bude spousta 
skvělých právníků například pan JUDr. Josef Baxa, JUDr. 
Pavel Rychetský, JUDr. Roman Fiala a mnoho dalších. Těším 
se na právní nálož informací a těším se také na to, že uvidím, 
jak se dělají „profi konference“. Samozřejmě, abych se trochu 
přiučila. Víte, že nápad realizovat naše mzdové a podnikatelské 
konference je právě od firmy Atlas Codexis, která tuto 
konferenci organizuje? Určitě jim posílám díky za inspiraci.

A v neposlední řadě se těším na Pražský podnikatelský 
akcelerátor, kterým provází – renomovaný futurista 
a společenský podnikatel Roger James Hamilton.
Ano, zcela jistě už nedokážu bez těchto inspirátorů žít…nalejí 
mi neskutečně krev do žil a dodají sílu jít dál. Lidi, kteří mne 
inspirují mne velmi přitahují. Věřím, že Vás tak trochu inspiruji 
i já.
Z upoutávky Rogera James Hamiltona:
„Co kdybyste zjistili, že v současnosti fungujete na méně než 10% 
svého plného potenciálu? Zastavte se na chvíli a zamyslete se – 
znáte lidi, kteří nejsou tak chytří jako vy, nepracují tak tvrdě, 
nemají váš věk a zkušenosti, ale přesto dosahují desetkrát více 
podnikatelského úspěchu, přínosu a naplnění než vy?“

Možná se potkáme?
Krásný duben pro Vás.

P.
Pěva Čouková
Zakladatelka a     Účetního Portálu 
www.pevacoukova.cz
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Věděli jste, že poskytování náhrady jízdních výdajů 
za použití místní hromadné dopravy v poslední 
době vykazuje několik nejasností? Pochybnosti se 
často objevují již při tom, jak správně rozhodovat, 
kdy se o takovou zmíněnou pracovní cestu 
u zaměstnance jedná.
V článku od paní Marie Salačové se dozvíte víc.

Katka

NÁHRADA JÍZDNÉHO ZA MĚSTSKOU 
HROMADNOU DOPRAVU V SOUVISLOSTI 
S § 159 ODST. 2 ZÁKONÍKU PRÁCE

JUDr. Marie Salačová
specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů

Poskytování náhrady jízdních výdajů za použití místní 
hromadné dopravy v poslední době vykazuje několik 
nejasností, zejména v souvislosti s aplikací § 159 odst. 2 
zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů.

Toto ustanovení přesně stanoví, že při poskytnutí náhrady 
jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy 
při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec 
sjednáno místo výkonu práce zaměstnavatel poskytne 
tuto náhradu ve výši odpovídající ceně jízdného platné 
v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec 
musel jízdní výdaje prokazovat. Současně je stanoveno, 
že náhrada jízdních výdajů zaměstnanci nepřísluší, 
pokud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci použití místní 
hromadné dopravy způsobem, na který zaměstnanec 
finančně nepřispívá.

Toto ustanovení poprvé v historii prolamuje zásadu 
prokazatelnosti vůči náhradě jízdních výdajů za místní 
hromadnou dopravu při pracovních cestách v obci, ve 
které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce. 
Jedná se o to, že zaměstnavatel v tomto případě poskytne 
tuto náhradu nikoliv v prokázané výši, nýbrž pouze ve 
výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání 
pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje 
prokazovat.

Pozor na to, že toto ustanovení platí skutečně pouze 
a výhradně při zmíněných pracovních cestách. 
Předmětnou náhradu poskytuje zaměstnavatel pak na 
základě seznamu zaměstnanců, který zaměstnanci sepíší 
na konci kalendářního měsíce, kde uvedou přesné datum, 
kdy byli vysláni na pracovní cestu, kam byli vysláni 
a  proč a hlavně kolik požadují proplatit. Zaměstnanci 
totiž podle předmětného ustanovení mohou používat od 

1.1. 2007 (tj. ode dne nabytí účinnosti zákoníku práce) 
svoje síťové jízdenky na městskou hromadnou dopravu 
anemusí si kupovat jednotlivé jízdenky, ale jejich hodnotu 
zaměstnavateli vyúčtovávají. Samozřejmě, že zmíněný 
seznam musí být nějakým způsobem kontrolovatelný, 
to znamená určitým konkrétním způsobem, který 
je u zaměstnavatele zavedený pro kontrolu pohybu 
zaměstnanců během stanovené pracovní doby, tj. např. 
knihou odchodů a příchodů nebo propustkami nebo 
píchačkami nebo elektronickou docházkou apod. 
Pochopitelně, že v těchto případech zaměstnanci jízdní 
výdaje neprokazují. S touto skutečností tedy žádné 
problémy a nejasnosti nejsou. 

Pochybnosti a komplikace se však často objevují při tom, 
jak správně rozhodovat, kdy se o takovou zmíněnou 
pracovní cestu u zaměstnance jedná. A řešení je v těchto 
případech vcelku velmi jednoduché - o předmětnou 
pracovní cestu se jedná pouze u takového zaměstnance, 
který má ve své pracovní smlouvě sjednané jako místo 
výkonu práce přesnou adresu (což pak znamená, že 
místem výkonu práce je pouze kancelář nebo provozovna, 
či dílna atd. na této adrese) a pokud je zaměstnanec 
vyslán k plnění pracovních úkolů někam jinam - mimo 
předmětnou adresu, avšak v katastrálním území obce, ve 
které bylo sjednáno místo výkonu práce přesnou adresou, 
jedná se o pracovní cestu v obci sjednaného místa výkonu 
práce.

Pozor však už na to, že když zaměstnanec bude vyslán na 
pracovní cestu mimo obec, ve které má sjednáno místo 
výkonu práce, musí náhradu jízdních výdajů za městskou 
hromadnou dopravu prokazovat příslušnou jízdenkou 
(musí si kupovat jednotlivé jízdenky). Ustanovení 
§  159 odst. 2 zákoníku práce je specifické ustanovení 
platné právní úpravy. Pochopitelně, že náhrada jízdních 
výdajů zaměstnanci nepřísluší, pokud zaměstnavatel 
zajistí zaměstnanci použití místní hromadné dopravy 
způsobem, na který zaměstnanec finančně nepřispívá 
např. když zaměstnavatel dává zaměstnancům přímo 
jízdenky na městskou hromadnou dopravu. 
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15 denní vzdělávací program

DAŇOVÝ SPECIALISTA

10 denní vzdělávací program

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Více na www.danovy-specialista.eu

Více na www.mzdovy-specialista.cz

ONLINE natočeno 8-9/2017

Cena:  15 990 Kč bez DPH
S možností udělat zkoušku a získat Certifikát 
u nás na firmě v Bohuňovicích.

ONLINE natočeno 11-12/2017
Cena:  9 990 Kč bez DPH
S možností udělat zkoušku a získat Certifikát 
u nás na firmě v Bohuňovicích.
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NAŠE ONLINE PROGRAMY 2018
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Sudoku (řešení na straně 8)
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„ŽE NEDOSTANETE VŽDY, CO CHCETE, JE 
NĚKDY OBROVSKÉ ŠTĚSTÍ. “

DALAJLÁMA

Citát

Více na www.mzdovy-specialista.cz

80 vyučovacích hodin celkem
192,5 Kč/vyučovací hodina

www.mzdovy-specialista.cz
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