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 Kľúčové slová  

Pracovná cesta, služobná cesta, cestovná náhrada, cestovný príkaz 
 
Charakteristika  

Evidencia pracovných ciest – Pracovná (služobná) cesta: 

1. Je čas od nástupu zamestnanca na cestu a výkon práce v inom mieste, ako je jeho pracovnou zmluvou 

určené pracovisko. Vymedzená je z hľadiska časového(doba od nástupu po ukončenie cesty) 

a vecného (výkon práce v inom mieste).  

2. Keď zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu, má nárok na cestovné náhrady podľa 

zákona. Pracovník je vyslaný na služobnú cestu iba na základe jeho súhlasu.  

 

Cestovný príkaz:  

1. Je písomné poverenie k výkonu pracovnej cesty.  

2. Musí obsahovať – identifikačné údaje, začiatok pracovnej cesty, miesto výkonu práce, účel cesty, 

koniec cesty, podpis zamestnávateľa 

3. V súlade s § 57 ods. 1 Zákonníka práce môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca na pracovnú 

cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne 

potrebné obdobie len so súhlasom zamestnanca. Súhlas zamestnanca sa nevyžaduje, ak vyslanie na 

pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce, alebo je vyslanie na pracovnú 

cestu dohodnuté v pracovnej zmluve. 

 

 

Názov a kód projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Názov pedagogického klubu 

Pracovný list  
Zamestnanecké písomnosti – Evidencia 
pracovných ciest – pracovná cesta, 
cestovný príkaz 

Klub Finančnej gramotnosti 

Charakteristika 

 
Evidencia pracovných ciest je čas od nástupu zamestnanca na cestu a výkon práce 
v inom mieste, ako je jeho pracovnou zmluvou určené pracovisko.  
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Zamestnávateľ vyhotovuje cestovný príkaz, v ktorom uvedie: 

- meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, 

- plán pracovnej cesty – miesto a čas začatia pracovnej cesty, účel cesty, miesta jednania a prestupov, 

miesto a čas skončenia pracovnej cesty, 

- určené dopravné prostriedky použité na pracovnú cestu, (v prípade použitia osobného automobilu, 

sa k cestovnému príkazu prikladá ako príloha povinné zákonné a havarijné poistenie auta) 

- súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu – zamestnanec musí súhlas podpísať, 

- poskytnuté zálohy na pracovnú cestu – výška zálohy, dátum poskytnutia zálohy, a pod. 

 

VZOR: 
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Pracovné úlohy  

 

1. Vyberte správne tvrdenie 

a) Keď zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu, náklady si hradí zamestnanec sám 

b) Cestovný príkaz je písomné poverenie k výkonu pracovnej cesty 

c) Zamestnanec je vyslaný na služobnú cestu až po jeho súhlase 

d) Vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z dohodnutého druhu práce, alebo z  pracovnej zmluvy. 

 

 

2. Vypíšte cestovný príkaz na základe dole uvedených údajov  

 

Zamestnávateľ SZŠ Lučenec vyslal svojho zamestnanca Mgr. Petra Mrkvičku, bydliskom Mierova 40 

Lučenec 98401 na školenie. Osobné číslo zamestnanca 328. Telefónny kontakt 047/ 4328233. 

Normálny pracovný čas je od 7.15 – 15.15 hod. (7,5 hod.). Pán Mrkvička odchádzal z Lučenca dňa 

26.05.2021 o 6.30 osobným vlakom  z vlakovej stanice Lučenec do Martina s príchodom o 8.00 hod. 

Po ukončení školenia pán Mrkvička v ten istý deň  odcestoval z Martina  rýchlikom z vlakovej stanice 

o 14.00 hod. smer Lučenec vlaková stanica, s príchodom do Lučenca o 15.30 hod. Predpokladaná 

čiastka výdavkov 15,50 e. Riaditeľ školy podpísal cestovný príkaz dňa 23.05.2021.Vyúčtovanie 

pracovnej cesty bolo podané dňa 27.05.2021 s podpisom  riaditeľa školy. 

Cestovné a miestna preprava : 2 x 5.-  

Stravné : 5,50.-  

Riaditeľ školy Ing : Ján Novák  

Zamestnanec ekonomického úseku – mzdár : Bc. Ivana Jasná  

Pokladník : Mgr. Peter Hrach  
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