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Úvod 

Pracovní právo jako samostatné právní odvětví vzniká později než řada 

klasických právních odvětví jako je například právo občanské (z něhož se pracovní 

právo oddělilo), právo trestní či správní. Můžeme však konstatovat, že dnes je alespoň 

obecně v povědomí většiny populace. Je tomu tak především proto, že většina lidí je po 

ukončení studií buď zaměstnancem, či zaměstnavatelem, tedy subjektem 

pracovněprávního vztahu, kterému z tohoto vztahu vznikají práva a povinnosti, jež jsou 

upraveny právě pracovním právem. 

Pracovní právo se na území dnešní České republiky rozvíjí od konce 18. století 

v souvislosti se zrušením nevolnictví a s tím souvisejícím rozvojem průmyslu. Služební 

poměr, jakožto základní pracovní vztah, byl právně upraven rakouským občanským 

zákoníkem z roku 1811 v rámci námezdní smlouvy, která zahrnovala smlouvu o dílo 

a smlouvu služební. Ve smlouvě služební, kterou byl upraven závazek konat po určitou 

dobu pro jiného služby, na rozdíl od občanskoprávní smlouvy o dílo, nalezneme určitý 

osobní charakter, jež spočívá v nájmu pracovní síly za odměnu. Vlivem tohoto 

odlišného charakteru služební smlouvy dochází k postupnému odklonu od občanského 

práva a ke vzniku pracovněprávního zákonodárství, v němž je zásada smluvní volnosti 

oslabována potřebou ochrany právního postavení zaměstnance. V druhé polovině 

19. století se rozvíjí ochranné zákonodárství, které se zaměstnancům snaží garantovat 

lepší pracovní a mzdové podmínky. Určitým kategoriím zaměstnanců, kteří pracují 

v nejhorších pracovních podmínkách, a zaměstnanců, kteří mají význam pro fungování 

státu, jsou ve zvláštních předpisech poskytovány garance, které mají sloužit k ochraně 

jejich zdraví a k odstranění namáhavosti jejich práce. Tím postupně dochází 

k diferenciaci právní úpravy pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. V rámci 

demokratických změn z roku 1867 začíná být možné v rámci tzv. koaliční svobody 

vytvářet a rozvíjet odborové organizace zaměstnanců i sdružení zaměstnavatelů. Trend 

ochranného zákonodárství i speciální právní úprava některých skupin zaměstnanců 

pokračuje i po vzniku Československa. Výsledkem je existence rozsáhlého pracovního 

zákonodárství, které je lex specialis k dispozitivní úpravě služební smlouvy 

v občanském zákoníku. Pracovní právo v této době začíná oscilovat mezi právem 

soukromým a právem veřejným, kdy právní úprava sjednávání pracovní smlouvy 
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(nájmu pracovní síly) je upravena soukromoprávními předpisy převážně dispozitivní 

povahy, zatímco otázky pracovní doby, bezpečnosti práce, kolektivního vyjednávání 

jsou upraveny normami kogentními a mají tak blíž k právu veřejnému. Na počátku 

20. století se začíná projevovat trend určitých minimálních standardů garantovaných 

zaměstnanci při výkonu práce, který v mezinárodním měřítku souvisí se založením 

Mezinárodní organizace práce v roce 1919. I po roce 1945 pokračoval rozvoj 

pracovního zákonodárství, byl však násilně přerušen únorem 1948. Vlivem politické 

situace dochází ke změně charakteru pracovního práva. Opouští se smluvní podoba 

vztahu mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou, jejímž předmětem je směna práce za 

odměnu. Pracující jsou vlastníky výrobních prostředků a v pozici zaměstnavatele je 

socialistická organizace hospodařící se státním majetkem. Soukromé vlastnictví a s tím 

spojené uzavírání pracovněprávních vztahů mezi jednotlivými občany je zakázáno, 

s nepatrnou výjimkou spočívající v poskytování služeb malého rozsahu pro osobní 

potřebu. V nově vznikajících předpisech je také patrné sjednocování právní úpravy pro 

všechny zaměstnance v pracovním poměru. 

Právní úprava pracovněprávních vztahů provedená zákonem č. 65/1965 Sb., 

zákoníkem práce, s účinností od 1. ledna 1966 představovala vyvrcholení procesu 

kodifikace pracovního práva. Zákoník práce odstranil přetrvávající diferenciaci právní 

úpravy zaměstnanců vykonávajících odlišnou práci a vytvořil jednotnou právní úpravu 

vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Toto sjednocení bylo důsledkem 

hospodářského a společenského systému, stejného vztahu všech občanů k výrobním 

prostředkům, a tím i možností stejného postavení občanů v pracovním procesu. 

Zákoníkem práce byly upraveny vyčerpávajícím způsobem téměř všechny otázky 

pracovněprávních vztahů, ustanovení zákona byla převážně kogentní, nedovolovala 

tedy smluvní odchýlení na základě vůle subjektů. Zákoník práce byl oproti předchozí 

více než stopadesátileté tradici koncipován jako kodex samostatné povahy, který 

vylučoval podpůrné použití norem občanského zákoníku. V pracovním právu byl 

opuštěn smluvní charakter právních vztahů typický pro občanské právo a realizoval se 

úkol pracujících vlastní prací rozvíjet socialistickou společnost. Přesto právní úprava 

obsažená v zákoníku práce z roku 1965 byla na tehdejší dobu na relativně vysoké 

úrovni, měla jednotnou ucelenou koncepci a garantovala zaměstnancům odpovídající 

pracovní podmínky a zároveň jim poskytovala dostatečnou ochranu. Lze dokonce 
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konstatovat, že po formální stránce v zásadě odpovídala mezinárodním požadavkům, 

například minimálním standardům Mezinárodní organizace práce. V praxi však vlivem 

politické situace a centrálně řízeného hospodářství docházelo k oslabování účinnosti 

práva, vázanost pracovněprávních vztahů právem existovala jen ve formální rovině, 

přičemž pracovní právo bylo řízeno direktivně prostřednictvím právních předpisů nižší 

právní síly. 

Po roce 1989 dochází vlivem politické a společenské situace k postupnému 

přizpůsobování právní úpravy potřebám tržního hospodářství, soukromého podnikání, 

a tím i ke vzniku nových právních forem zaměstnavatelů, zejména fyzických osob 

a obchodních společností. Vydáním Listiny základních práv a svobod bylo článkem 26 

garantováno každému právo na svobodnou volbu povolání, jakož i právo podnikat 

a provozovat jinou hospodářskou činnost, a občanům právo na hmotné zajištění 

v přiměřeném rozsahu, pokud nebudou bez své viny získávat prostředky pro své životní 

potřeby prací. V této době rané demokracie se také rozvíjejí tři základní složky 

pracovního práva - individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a oblast 

zaměstnanosti. Na počátku 90. let jsou poté přijímány zákony, jež samostatně upravují 

určité oblasti pracovního práva (např. zákon o mzdě, zákon o platu, zákon o cestovních 

náhradách, zákon o kolektivním vyjednávání a další). S účinností od 1. ledna 2001 se 

tzv. harmonizační novelou či euronovelou provedenou zákonem č. 155/2000 Sb. 

promítají do právního řádu České republiky směrnice Evropských společenství za 

účelem dosažení plné slučitelnosti pracovního práva s právem Evropských společenství. 

Touto novelou dochází k posílení postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích 

(zakotvuje se především zásada rovného zacházení, zásada zákazu diskriminace, 

prohlubuje se právo zaměstnanců na informace, klade se větší důraz na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci atd.). Nedochází však k zásadní změně koncepce 

pracovněprávní úpravy vedoucí k liberalizaci pracovněprávních vztahů. 

Přes velký počet novel zákoníku práce bylo stále těžší jej přizpůsobit současným 

společenským a ekonomickým podmínkám. Dalo by se dokonce říci, že se zákoník 

práce stával určitou překážkou dynamického vývoje pracovněprávních vztahů, a proto 

bylo na počátku nového tisíciletí rozhodnuto o nutnosti přípravy nového zákoníku 

práce, který by vycházel z obdobných základů jako jiné pracovněprávní úpravy 
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v členských státech Evropské unie. Vládní návrh zákoníku práce byl Parlamentem ČR 

projednáván od září 2005 do května 2006. Legislativní proces nebyl jednoduchý, ale 

nakonec došlo ke chválení předloženého zákona, jež byl ve sbírce zákonů publikován 

pod číslem 262/2006 a jež nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Nový zákoník práce vychází 

z jednoho ze základních principů vyjádřeného v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod, že „každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá“. Nový zákoník práce tedy přináší především větší liberalizaci 

v pracovněprávních vztazích, posiluje princip smluvní svobody účastníků 

pracovněprávních vztahů. Do nového zákoníku práce byla také včleněna úprava 

obsažená do konce roku 2006 v celé řadě zvláštních zákonů jako byl zákon o mzdě, 

odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, zákon o platu a odměně za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, či 

zákon o cestovních náhradách. 

I nový zákoník práce již doznal několik novel. Mezi nejvýraznější lze zařadit 

tzv. technickou novelu (zákon č. 362/2007 Sb.), jejímž cílem bylo řešit důsledky dalšího 

legislativního vývoje, ale také odstranit legislativně-technické chyby a nepřesnosti. 

Z hlediska koncepce zákoníku práce byl však nejdůležitější nález Ústavního soudu Pl. 

ÚS 83/06, který zrušil celou řadu ustanovení zákoníku práce, a to dnem vyhlášení 

nálezu ve Sbírce zákonů (14. dubna 2008). Nejdůležitějším důsledkem tohoto nálezu 

bylo zrušení ustanovení § 4 zákoníku práce, které zakotvovalo princip delegace 

(vypočítávalo ustanovení občanského zákoníku, která se použijí na pracovněprávní 

vztahy). Tento princip byl nahrazen tradičnějším principem subsidiarity, který znamená, 

že ustanovení občanského zákoníku jako obecné části soukromého práva se uplatní 

všude tam, kde zákoník práce jako zvláštní část soukromého práva nemá svou speciální 

úpravu.1  

Předmětem této diplomové práce je institut pracovní cesty. Důvodem, proč jsem 

si vybrala právě toto téma, je to, že pracovní cesta je i neprávnické populaci institut 

známý. Cílem této diplomové práce je co nejdůkladněji tento právní institut  analyzovat, 

všimnout si jeho historického vývoje, ale také zmínit instituty, které s ním úzce 

souvisejí. Vzhledem k tomu, že institut pracovní cesty je jedním z druhů změn 

                                                 
1 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 5 
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pracovního poměru, je dle mého názoru vhodné, se nejdříve zabývat změnami 

pracovního poměru obecně. Dále bych se za pomoci historické metody zaměřila na 

určitý historický vývoj pracovní cesty. V následujících kapitolách se budu zabývat 

důležitými pojmy pro vymezení pracovní cesty (místo výkonu práce, pravidelné 

pracoviště) a podmínkami vysílání na pracovní cestu. Dále se již chci věnovat průběhu 

pracovní cesty a pokynům, kterými se vysílaný zaměstnanec musí řídit. Ráda bych se 

dále zmínila o možných kategoriích pracovních cest. V následujících kapitolách se již 

budu zabývat určitými souvisejícími instituty jako jsou cestovní náhrady, které jsou 

s institutem pracovní cesty neodmyslitelně spjaty, ale také novější úpravou vysílání 

zaměstnanců, jež byla přijata v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii 

a závazkem harmonizovat naši právní úpravu s právem Evropských společenství. 

Zmíním také úpravu služební cesty obsaženou v služebním zákoně, jež dosud nenabyl 

účinnosti a je otázkou, zda se tomu tak někdy stane. Na závěr za pomoci metody 

srovnávací budu porovnávat českou právní úpravu s několika úpravami zahraničními. 

Jako cíl této diplomové práce bych označila především snahu o ucelený přehled právní 

úpravy dané problematiky. 
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1. Změny pracovního poměru 

1.1 Pojem pracovního poměru 

Pracovní poměr je nejčastějším základním pracovněprávním vztahem z množiny 

těch pracovněprávních vztahů, které se řídí výlučně pracovněprávními předpisy, ale lze 

jej také nalézt ve skupině tzv. smíšených pracovněprávních vztahů, tj. takových, jejichž 

vznik, změna, zánik či obsah se vedle pracovněprávních předpisů řídí též ustanoveními 

jiných právních norem.2 Pracovní poměr je tedy obecněji řečeno nejčastějším 

a nejtypičtějším právním vztahem, který se vyskytuje v pracovním právu. Je to vztah, 

jehož prostřednictvím se fyzické osoby podílejí na pracovním procesu. 

Pracovní poměr jako každý právní vztah má tři prvky: subjekt, objekt a obsah. 

Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnanec a zaměstnavatel. Zatímco zaměstnanec 

musí být vždy fyzická osoba, zaměstnavatel může být jak fyzická osoba, tak osoba 

právnická. Objektem pracovního poměru je osobní výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele. Kdy práce zaměstnance pro zaměstnavatele je charakteristická tím, že 

se jedná o tzv. závislou práci.3 Obsah pracovního poměru je tvořen vzájemnými právy 

a povinnostmi jeho účastníků.4 

1.2 Změna pracovního poměru 

Změnou pracovního poměru rozumí teorie práva takovou situaci, kdy se mění 

některý z výše zmíněných prvků tohoto právního vztahu (tj. subjekt, objekt či obsah). 

Pracovní poměr jako takový však zůstává zachován. Teorie práva také dovozuje, že se 

sice obecně hovoří o změně jakéhokoliv prvku pracovněprávního vztahu, tedy včetně 

objektu, ale pokud by došlo ke změně objektu, pracovní poměr by nebyl zachován 

(došlo by ke změně právního vztahu), proto se dovozuje, že změna v objektu možná 

není. Ze zvláštností pracovněprávních vztahů vyplývají i některá další omezení. Pro 

základní pracovněprávní vztahy totiž platí, že jsou vázány na osobu zaměstnance (tj. ani 

zde nemůže dojít ke změně). Pracovní poměr tedy nejde zdědit, darovat ani jinak zcizit 

                                                 
2 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 144 
3 K tomu srov. § 2 odst. 4 , § 3 ZPr. 
4 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 
 144-146 
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a pokud zaměstnanec zemře, pracovní poměr zaniká. Ke změně pracovního poměru 

tedy může dojít jen změnou v těchto prvcích pracovněprávního vztahu: 

−−−− v zaměstnavatelském subjektu u základního pracovněprávního vztahu 

− změnou subjektů odvozených pracovně právních vztahů a kolektivních 

pracovněprávních vztahů 

− v obsahu pracovněprávního vztahu.5 

Změna subjektu není možná na straně zaměstnance, jelikož je pracovní poměr 

charakterizován osobním výkonem práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Pokud by 

práci začal místo původního zaměstnance vykonávat zaměstnanec jiný, jednalo by se 

zásadně o vznik nového pracovního poměru a zánik předchozího pracovního poměru. 

Změna subjektu tedy připadá v úvahu pouze na straně zaměstnavatele, kdy se jedná 

zpravidla o organizační změny, které nepřinášejí zpravidla ani změnu okolního 

pracovního kolektivu, ani úkolů a ani pracovních podmínek. Obsah pracovního poměru 

zůstává nezměněn.6 Právní úpravu změny subjektu na straně zaměstnavatele z důvodu 

organizačních změn obsahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) v ustanovení § 338 a násl. zákoník práce 

obecně stanoví, že dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti 

zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele nebo jejich části k jinému 

zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném 

rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele.7 K přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů může také dojít zrušením zaměstnavatele nebo jeho 

rozdělením. Práva a povinnosti poté přecházejí na zaměstnavatele nově vzniklého, 

popřípadě na již existujícího zaměstnavatele, s nímž se rozdělující zaměstnavatel 

slučuje. Orgán, který rozhodl o rozdělení či zrušení zaměstnavatele, také rozhodne 

o tom, který z nově vzniklých zaměstnavatelů přejímá od dosavadního zaměstnavatele 

práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů nebo který zaměstnavatel je povinen 

uspokojit nároky zaměstnanců zrušeného zaměstnavatele, popřípadě uplatňovat jeho 

nároky. Zvláštní režim pak stanoví zákoník práce pro případ zániku, převodu či zrušení 

                                                 
5 Galvas, M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání, Brno: Masarykova univerzita 
 a nakladatelství Doplněk, 2004, str. 151-152 
6 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 
 183-184 
7 K tomu srov. § 338 odst. 2, 1.věta ZPr. 
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organizační složky státu.8 Ke změně subjektu na straně zaměstnavatele může dojít také 

smrtí zaměstnavatele fyzické osoby. V takovém případě pracovní poměr zaniká, 

výjimkou je dle ustanovení § 342 odst. 1 zákoníku práce institut pokračování živnosti 

dle živnostenského zákona.9 Pokud zemře podnikatel, mohou do skončení dědického 

řízení v živnosti pokračovat zejména tyto osoby: dědicové ze zákona, pokud není dědiců 

ze závěti, dědicové ze závěti a pozůstalý manžel či partner, i když nejsou dědici, pokud 

jsou spoluvlastníky majetku používaného k provozování živnosti, pozůstalý manžel či 

partner, jsou-li spoluvlastníky majetku používaného k provozování živnosti, pokud 

v živnosti nepokračují dědicové. Tito musejí svůj záměr pokračovat v živnosti oznámit 

živnostenskému úřadu v zákonem stanovené lhůtě. Pokud nesplňují živnostenským 

zákonem stanovené podmínky k provozování živnosti, musí neprodleně ustanovit 

odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví mohou tyto osoby pokračovat 

v živnosti, pouze pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování 

živnosti a zároveň musí samy do 6 měsíců od skončení dědického řízení získat pro svoji 

osobu živnostenské oprávnění. Lze konstatovat, že tato úprava je poměrně složitá 

a v praxi k pokračování v živnosti příliš často nedochází. K přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených zákonem, a to buď 

zákoníkem práce, nebo zvláštním zákonem (např. obchodní zákoník). Smlouva o tom, 

že práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na jiný subjekt, aniž by to 

bylo výslovně dovoleno zákonem, by byla neplatná.10 

Změnou obsahu pracovního poměru rozumíme změnu práv a povinností 

vyplývajících z pracovního poměru. Takováto změna se může dotýkat druhu práce, 

místa výkonu práce, mzdového zařazení, trvání pracovního poměru, délky pracovní 

doby, délky dovolené a mnoha dalších pracovních podmínek.11 Ke změně obsahu 

pracovního poměru dochází nejčastěji na základě právního úkonu, podstatně méně 

častěji může dojít ke změně obsahu pracovního poměru také v důsledku právní události 

jako je těhotenství či dosažení určitého věku. Kromě těchto právních skutečností může 

dojít ke změně obsahu pracovního poměru též změnou dosavadního právního předpisu 

(např. novela zákoníku práce v oblasti pracovní doby) nebo vydáním právního předpisu 

                                                 
8 K tomu srov. § 341, § 343- § 345  ZPr. 
9 K tomu srov. § 13 živnostenského zákona 
10 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 185 
11 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 185 
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nového. Zákoník práce v ustanovení § 40 odst.1 vychází z pravidla, že obsah 

pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel 

a zaměstnanec na jeho změně.12 Dohodou lze poté změnit jakoukoliv náležitost 

pracovní smlouvy, popřípadě další skutečnosti, zejména pracovní podmínky. Taková 

dohoda nesmí však být v rozporu s kogentní právní úpravou, jinak by byla neplatná. 

Dispozitivnost úpravy pracovněprávních vztahů je jednou ze základních koncepčních 

změn, jež přinesl nový zákoník práce. Po nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06 platí, že 

práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od 

zákoníku práce, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje, nebo z povahy ustanovení 

nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Odchýlení od ustanovení uvedených 

v § 363 odst.1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné, 

to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance.13 Lze tedy 

konstatovat, že většina ustanovení obsažených v zákoníku práce, jsou ustanovení 

dispozitivní, od kterých se lze odchýlit smlouvou či vnitřním předpisem. Tímto je 

naplněna jedna ze základních soukromoprávních zásad, tedy „co není zakázáno, je 

dovoleno“. Menší část ustanovení má povahu kogentní, nelze se tedy od nich odchýlit 

buď vůbec, či v neprospěch zaměstnance (tzv. relativně kogentní ustanovení). Kogentní 

povaha pracovněprávní normy je většinou patrná buď přímo z její dikce, která obsahuje 

jednoznačný příkaz nebo zákaz (např. ustanovení § 52 zákoníku práce), či to vyplývá 

z povahy a významu příslušné pracovně právní normy (např. ustanovení § 6-11 

zákoníku práce).14 

Jednostranným právním úkonem lze měnit obsah pracovní smlouvy, tím i obsah 

pracovního poměru, jen výjimečně. Až na výjimky (vzdání se funkce) nemůže obsah 

pracovního poměru změnit jednostranně zaměstnanec. Na druhou stranu má 

zaměstnavatel v zákonem stanovených případech povinnost vyhovět žádosti 

zaměstnance o změnu obsahu pracovního poměru15, zaměstnanec však nikdy nemůže 

provést takovouto změnu sám vlastním jednostranným úkonem. Jednostranně může 

obsah pracovní smlouvy změnit pouze zaměstnavatel tím, že realizuje svá oprávnění ze 

zákoníku práce. Toto rozhodnutí zaměstnavatele se může týkat jen změny druhu práce 

                                                 
12 Štangová, V. K právní úpravě změny pracovního poměru. Právo a zaměstnání, č. 5, 1996, str.12 
13 K tomu srov. § 2 odst. 1 ZPr. 
14 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 12-13 
15 K tomu srov. § 45 ZPr. 



  

 14 

či místa výkonu práce a lze jej činit jen ve výjimečných, zákoníkem práce taxativně 

stanovených případech.16 Jedná se zejména o případy převedení na jinou práci, 

přeložení a pracovní cestu. 

Převedení na jinou práci je jednostranný právní úkon zaměstnavatele směřující 

ke změně druhu práce vykonávané zaměstnancem.17 Nemusí však jít vždy o změnu 

druhu práce v případě, že zaměstnavatel začne zaměstnanci přidělovat jiné pracovní 

úkoly než ty, jaké doposud vykonával. Je třeba si uvědomit, že v rámci sjednaného 

druhu práce zaměstnavatel může zaměstnanci přidělovat různé pracovní úkoly. Převede-

li tedy zaměstnavatel zaměstnance na jinou práci, ale v rámci sjednaného druhu práce, 

nepotřebuje k tomuto převedení souhlasu zaměstnance. Pokud však zaměstnavatel 

převádí zaměstnance na jiný druh práce, než jaký je sjednaný v pracovní smlouvě, 

potřebuje až na výjimky souhlas zaměstnance, protože jde o změnu pracovní smlouvy. 

Tyto výjimky můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří případy, kdy 

zákoník práce výslovně zaměstnavateli ukládá povinnost převést zaměstnance na jinou 

práci. Převedení sleduje především zájem ochrany zdraví zaměstnance (ustanovení § 41 

odst. 1 zákoníku práce). Druhou skupinu tvoří případy, kdy zaměstnavatel může 

zaměstnance převést na jinou práci, tedy kdy převedení na jinou práci závisí na úvaze 

zaměstnavatele (ustanovení § 41 odst. 2 a 4 zákoníku práce).18 Zaměstnavatel má také 

dle zákoníku práce povinnost primárně převedení na jinou práci provádět v rámci 

pracovní smlouvy, pouze nelze-li takto účelu převedení dosáhnout, může ho 

zaměstnavatel převést i na práci jiného druhu, než která byla sjednána v pracovní 

smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil. Zaměstnavatel je povinen předem 

projednat se zaměstnancem důvod převedení a dobu, po kterou má převedení trvat. 

Musí též přihlédnout ke zdravotnímu stavu zaměstnance, jeho schopnostem a pokud 

možno i kvalifikaci zaměstnance. Důvody převedení jsou taxativně stanoveny 

zákoníkem práce.19 Z hlediska účelu, který se převedením na jinou práci sleduje, 

můžeme tyto případy rozčlenit na ty, které sledují zájmy ochrany zdraví zaměstnance, 

popřípadě jiných osob, a ty, které sledují účel jiný (např. ztráta předpokladů pro výkon 

                                                 
16 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 
 185-186 
17 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 186 
18 Štangová, V. K právní úpravě změny pracovního poměru. Právo a zaměstnání, č. 5, 1996, str. 12 
19 K tomu srov. § 41 ZPr. 
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sjednané práce či odvracení mimořádné události).20 Pokud by zaměstnavatel převedl 

zaměstnance bez jeho souhlasu a nešlo by o žádný z případů stanovených zákoníkem 

práce v ustanovení § 41, takovéto převedení na jinou práci by bylo relativně neplatné. 

Dle soudních rozhodnutí souhlas s převedením může být obsažen přímo ve smlouvě 

samotné, může být dán i dodatečně, výslovně či konkludentně.21 

Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa  je opatřením 

zaměstnavatele, které spočívá v přesunu výkonu práce do jiného místa, než jaké bylo 

sjednáno v pracovní smlouvě. Dle ustanovení § 43 odst. 1 zákoníku práce nemůže 

zaměstnavatel zaměstnance přeložit jednostranně, tj. bez souhlasu zaměstnance.22 

Souhlasu zaměstnance je třeba proto, že se jedná o značný zásah do osobních poměrů 

zaměstnance. Krom souhlasu zaměstnance je další podmínkou to, že se přeložení musí 

uskutečnit v rámci zaměstnavatele (jiný jeho závod, dílna, provoz) a dále to, že 

přeložení vyžaduje konkrétní provozní potřeba zaměstnavatele. Přeložení zaměstnance 

má, na rozdíl od pracovní cesty, trvalý charakter.23 

Obecně pro změny pracovního poměru platí, že zákon předpokládá, že převedení 

či přeložení zaměstnance je opatření mimořádné a dočasné, a proto, odpadnou-li důvody 

pro takové opatření, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na výkon práce dle 

uzavřené pracovní smlouvy.24 

Pracovní cesta je definována v ustanovení § 42 odst. 1 zákoníku práce jako 

časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané 

místo výkonu práce. 

                                                 
20 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 187 
21 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 160-164 
22 Štangová, V. K právní úpravě změny pracovního poměru. Právo a zaměstnání, č. 5, 1996, str.12 
23 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 166 
24 Svoboda, I. Zákoník práce s komentářem. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, str. 49 



  

 16 

2. Vývoj právní úpravy pracovní cesty 

2.1 Právní úprava dle zákona č. 65/1965 Sb. do novely zákonem č. 
155/2000 

V pracovním právu má institut pracovní cesty své tradiční místo. Přestože se 

může zdát, že se úprava pracovní cesty nemění, není tomu tak. Podle zákona č. 65/1965 

Sb.(dále jen „starý zákoník práce“) do konce roku 2000 znělo ustanovení § 38 odst.1 

tak, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní 

cestu. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, 

který ho na pracovní cestu vyslal. Právo vyslat zaměstnance na pracovní cestu se tedy 

dle této právní úpravy realizovalo formou jednostranného příkazu. Odepření ze strany 

zaměstnance mohlo být posouzeno jako porušení pracovní kázně s příslušnými 

důsledky pro zaměstnance. Možnost nařídit zaměstnanci vykonání pracovní cesty byla 

pak omezena u některých skupin zaměstnanců (souhlasu bylo třeba v případě pracovní 

cesty těhotných žen, žen pečujících o děti do 8 let věku, osamělých žen pečujících o děti 

do 15 let věku). Souhlas se však nevyžadoval v případě pracovních cest v obvodu obce 

jejich pracoviště nebo bydliště.25 

Tato právní úprava byla v rozporu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce 

(dále jen „MOP“) č. 29/1930, o nucené nebo povinné práci, jejíž ratifikace 

Československou republikou byla zapsána dne 30. října 1957 a v platnost vstoupila dne 

30. října 1958. Každý členský stát MOP, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje, že 

v době co nejkratší potlačí užívání nucené nebo povinné práce ve všech jejích formách. 

Pro účely této úmluvy výraz "nucená nebo povinná práce"označuje každou práci nebo 

službu, která se na kterékoli osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které 

se řečená osoba nenabídla dobrovolně.26 Zásada zákazu nucené práce je obsažena 

i v Listině základních práv a svobod.27 Z těchto důvodů byla tato právní úprava 

změněna zákonem č. 155/2000, tzv. euronovelou zákoníku práce, která především 

harmonizovala právní úpravu s právními předpisy EU. V důvodové zprávě k této novele 

starého zákoníku práce je uvedeno, že vysílání zaměstnanců na pracovní cesty je podle 

dosavadní právní úpravy možné i proti jejich vůli na základě jednostranného příkazu 

                                                 
25 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 5 
26 K tomu srov. čl. 1, odst. 1 a čl. 2, odst.1 Úmluvy MOP č.29, uveřejněné pod č. 506/1990 Sb. 
27 K tomu srov. čl. 9 Listiny základních práv a svobod 
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zaměstnavatele. Doba vyslání na pracovní cestu, ani vzdálenost od místa bydliště 

zaměstnance není právním předpisem omezena. Tento jednostranný příkaz 

zaměstnavatele lze ve smyslu Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené 

nebo povinné práci považovat za nařízení práce, ke které je zaměstnanec 

administrativně nucen pod hrozbou sankce za porušení pracovní kázně, aniž by se 

předtím dobrovolně k této práci nabídl. Proto se navrhuje, aby obdobně jako při 

přeložení zaměstnance bylo vysílání zaměstnance na pracovní cesty vázáno na jeho 

souhlas.28  

2.2 Právní úprava dle zákona č. 65/1965 Sb. po novele zákonem 
č. 155/2000 

Zákon č. 155/2000 nabyl účinnosti k 1. lednu 2001. Jak bylo výše zmíněno tato 

„euronovela“ zákoníku práce se dotkla i úpravy pracovní cesty. Ustanovení § 38 odst.1 

nově znělo tak, že pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance 

zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat 

zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu, je-li tato podmínka 

dohodnuta v pracovní smlouvě. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle 

pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Tato právní úprava 

pracovní cesty je již v souladu s Úmluvou MOP č. 29. 

I toto nové znění však nebylo zcela ideální z toho důvodu, že zaměstnavatelé 

mohli vyslat své zaměstnance na pracovní cestu pouze tehdy, bylo-li to sjednáno 

v pracovní smlouvě. To znamená, že po přijetí této novely muselo dojít ke změně 

pracovních smluv se všemi zaměstnanci (resp. zaměstnanci, u kterých přicházelo 

v úvahu vyslání na pracovní cestu). Zaměstnanci přitom na dodatečnou změnu pracovní 

smlouvy nemuseli přistoupit a v takovém případě je zaměstnavatel nesměl na pracovní 

cestu vyslat, což mohlo zaměstnavatelům značně zkomplikovat plnění úkolů.29 V praxi 

tedy pracovní cesty (resp. vysílání zaměstnanců na ně) probíhaly tak, že pokud 

zaměstnanec dal svému zaměstnavateli souhlas k vysílání na pracovní cesty v pracovní 

                                                 
28 Důvodová zpráva k zákonu č. 155/2000 Sb. Dostupné z  
 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CR=484&CT1=0 , [citováno 16.6.2008] 
29 Součková., M. Štalmach, P. Zákoník práce, úplné znění zákona č. 65/1965 Sb. k 1. lednu 2001 
 doplněné důvodovou zprávou, poznámkami a judikaturou. Praha: FEC, 2000, str. 75-76 
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smlouvě, dal tak de facto generální souhlas k vysílání na pracovní cesty, a to bez ohledu 

na momentální časové či osobní možnosti tohoto zaměstnance.30 Avšak vyskytly se 

i takové názory, že generální souhlas s vysíláním na pracovní cesty (např. „zaměstnanec 

souhlasí s vysíláním na pracovní cesty“) nesplňuje požadavek určitosti právních úkonů 

a zároveň se tímto prohlášením zaměstnanec pravděpodobně vzdává předem svého 

práva. Ideálním řešením by mohla dle autora článku být konkretizace podmínek, za 

nichž zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cestu (např. četnost, maximální 

počet, maximální délka, území pracovní cesty či stanovení podmínek oznámení 

pracovní cesty zaměstnanci ze strany zaměstnavatele). Naopak řešení ve formě 

jednotlivého souhlasu s každou pracovní cestou není v souladu se zákonem, který 

vyžaduje souhlas s vysíláním na pracovní cestu obsažený v pracovní smlouvě.31 Dle 

mého názoru by však bylo přípustné a v souladu se zákonem takové řešení, kdy 

zaměstnanec souhlasí se svým vysláním na pracovní cestu písemně, což by bylo možné 

považovat za dodatek či změnu pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. 

2.3 Právní úprava dle zákona č. 262/2006 Sb. 

Současná právní úprava obsažená v ustanovení § 42 odst. 1 zákoníku práce zní: 

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem 

k výkonu práce na sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat 

zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. 

Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který 

ho na pracovní cestu vyslal. Stávající právní úprava reflektuje oba problémy vytýkané 

právním úpravám předchozím. To znamená, že je v souladu s Úmluvou MOP č.29/1930 

o nucené nebo povinné práci, protože je vyžadován souhlas zaměstnance se svým 

vysláním na pracovní cestu, na druhou stranu již tento souhlas nemusí být obsažen 

v pracovní smlouvě. 

                                                 
30 Svoboda, I. Zákoník práce s komentářem. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, str. 48 
31 Havran, R. Problematika vysílání na pracovní cestu ve světle novely zákoníku práce. Právo 
 a zaměstnání, č. 7-8, 2002, str. 15 
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Z formulace § 42 odst.1 zákoníku práce lze dovodit, že každé jednotlivé vyslání 

zaměstnance na pracovní cestu vyžaduje dohodu se zaměstnancem, avšak není nijak 

blíže specifikována forma této dohody. Pokud aplikujeme zásadu „co není zakázáno, je 

dovoleno“, pak lze nepochybně zvolit jakoukoliv variantu vzájemné dohody mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, včetně jakéhosi generálního souhlasu s vysíláním na 

pracovní cesty v době trvání pracovního poměru, který může být obsažen i v pracovní 

smlouvě.32 Stejně tak není stanovena forma souhlasu, to znamená, že souhlas může být 

dán zaměstnancem písemně, ústně i konkludentně.33 

                                                 
32 Svoboda, I. Zákoník práce s komentářem. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, str. 48 
33 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 165 
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3. Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště 

3.1 Pojem místa výkonu práce 

Jak již bylo výše zmíněno, pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání 

zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce na sjednané místo výkonu práce.34 

Místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele vykonávána, jsou dle ustanovení § 34 odst. 1 zákoníku práce jednou 

z podstatných náležitostí pracovní smlouvy (vedle druhu práce a dne nástupu do práce). 

Pokud by se účastníci nedohodli na některé z podstatných náležitostí, nemůže dojít 

k platnému uzavření smlouvy. Význam této podstatné náležitosti je především v tom, že 

v rámci sjednaného místa či míst výkonu práce je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci 

práci přidělovat, naopak mimo sjednané místo výkonu práce je zaměstnanec povinen 

konat práci jen v případě pracovní cesty 35 

Zákon výslovně připouští, aby bylo v pracovní smlouvě sjednáno více míst 

výkonu práce. Místo výkonu práce může být určeno velmi úzce (např. konkrétní 

pracoviště), stejně jako může být vymezeno velmi široce. Zákoník práce sám neurčuje, 

jak přesně má být místo výkonu práce vymezeno, a nechává to na smluvním ujednání 

stran pracovního poměru. Jako místo výkonu práce tak může být sjednáno konkrétní 

pracoviště, sídlo zaměstnavatele, obec, kraj i celé území ČR. Místo výkonu práce by 

mělo odpovídat potřebě zaměstnavatele a být přiměřené povaze práce. Šířeji může být 

vymezeno, pokud lze předpokládat, že zaměstnanec bude skutečně práci vykonávat na 

takto šířeji vymezeném místě (např. stavební, servisní práce či činnost obchodního 

zástupce).36 

Určení místa výkonu práce záleží například na organizační struktuře 

zaměstnavatele. Jestliže má zaměstnavatel v obci/kraji více pracovišť na různých 

místech, pak bude mít nejspíš zájem na širším vymezení místa výkonu práce. Dalším 

hlediskem bývá povaha vykonávané práce. Provádí-li zaměstnavatel například stavební 

                                                 
34 K tomu srov. § 42 odst.1, 1.věta ZPr 
35 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 139-140 
36 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 140-141 
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práce na různých pracovištích v rámci okresu/kraje/ČR, může být místem výkonu práce, 

která se vykonává po delší dobu, i toto pracoviště.37 

Široké vymezení místa výkonu práce je však některými teoretiky kritizováno. 

Toto pojetí kritizuje například JUDr. Bohuslav Kahle: Místem pravidelného výkonu 

práce rozumíme místo výkonu práce, na kterém se zaměstnanec a zaměstnavatel 

dohodnou v pracovní smlouvě při uzavření pracovního poměru. Zaměstnanec tedy 

vyslovuje souhlas s tím, že bude vykonávat svoji práci v určitém místě a organizační 

jednotce svého zaměstnavatele. Přesto není vyloučeno i širší vymezení než je jedna 

obec, v praxi existují pracovní smlouvy se sjednaným místem výkonu práce Česká 

republika nebo dokonce i Evropa. Najdou se i takové pracovní smlouvy, ve kterých je 

obsaženo ustanovení, že místem výkonu práce jsou všechna pracoviště zaměstnavatele 

či dokonce ustanovení, že místo výkonu práce je určeno dle potřeb zaměstnavatele. 

V případě těchto ujednání je autor toho názoru, že v případě takto širokého vymezení 

místa výkonu práce jde o neplatné ujednání sjednané za účelem obcházení zákona. Dle 

mého názoru by mohly být takováto ustanovení také v rozporu s ustanovením § 13 odst. 

5 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření 

a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními 

předpisy a s dobrými mravy. Tento názor autor prosazuje v těch případech, kdy místo 

výkonu práce je uváděno široce pouze proto, aby zaměstnavatel nemusel poskytovat 

zaměstnancům náhrady cestovních výdajů s tím, že u těchto zaměstnanců jde o práci 

v dohodnutém místě výkonu práce a tedy o cestu do zaměstnání a zpět. Méně kritický je 

u těch profesí, kde se předpokládá častá změna místa výkonu práce (průvodčí, řidiči).38 

Dle mého není názor autora přesvědčivý, neboť na danou situaci pamatuje ustanovení 

§ 152 písm. b) zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 34 odst.2 zákoníku práce, 

tedy institut pravidelného pracoviště, které nemůže být širší než je jedna obec, a pokud 

je zaměstnancem práce vykonávána mimo toto pravidelné pracoviště, byť v rámci místa 

výkonu práce, vzniká zaměstnanci nárok na cestovní náhrady a zaměstnavateli tedy 

povinnost tyto cestovní náhrady bez výjimky poskytnout. 

                                                 
37 Hochman, J. a kol. Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy 
 souvisejícími. 2.aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 2008, str 144 
38 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 9-10 
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V případě, že pracovní smlouva neobsahuje bližší údaj o místě výkonu práce, 

což přichází v úvahu při sjednání místa výkonu práce šířeji než uvedením konkrétní 

adresy, je dle ustanovení § 37 odst. 1 písm. b) zákoníku práce povinností 

zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci příslušný údaj formou písemné informace 

nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. V praxi zaměstnavatel 

poskytne tuto informaci již v rámci písemné pracovní smlouvy nebo bezprostředně po 

jejím uzavření, aby zaměstnanec věděl, na jaké místo se má k výkonu práce dostavit.39 

3.2 Pravidelné pracoviště 

Od pojmu místa výkonu práce je potřeba pojem pravidelné pracoviště odlišovat. 

Tento souvisí s poskytováním cestovních náhrad a má pro jejich poskytování 

rozhodující význam. Pojem pravidelné pracoviště zákoník práce nedefinuje, ale 

rozumíme jím určitý prostor, kde má zaměstnanec zpravidla vykonávat přidělenou práci 

(např. dílna, sklad, kancelář, staveniště). Pracoviště je tedy většinou užší prostor než 

místo výkonu práce, není však vyloučeno, aby se jednalo o prostory shodné.40 Pojem 

pracoviště je však definován některými právními předpisy, jež upravují bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, jsou jimi například vyhláška č. 240/2009 Sb., kterou se mění 

vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů41 či směrnice Rady č. 89/654/EHS 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.42 

V ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce je řečeno, že není-li v pracovní 

smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným 

pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo 

                                                 
39 Hrouzková, V. Místo výkonu práce nebo pravidelné pracoviště. Personální a sociálně právní kartotéka 
 č. 11, 2008, str. 4 
40 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 141 
41 Dle ustanovení § 2 písm. n) vyhlášky č. 240/2009 Sb., se pro účely této vyhlášky považuje za 
 pracoviště prostor určený pracovníku k výkonu pracovní činnosti včetně technických zařízení v tomto 
 prostoru, která souvisejí s určenou pracovní činností. 
42 Dle ustanovení čl. 2 směrnice č. 89/654/EHS se pro účely této směrnice „pracovištěm“ rozumí místo 
 určené pro umístění pracovních míst v budovách podniku nebo závodu a jakékoli jiné místo na ploše 
 podniku nebo závodu, na které má zaměstnanec přístup v rámci své práce. 
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výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, 

ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. 

Zákon tedy preferuje vzájemnou dohodu mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, což je v souladu se zásadami moderního pracovního práva. Toto 

vymezení nečiní v praxi větší problémy, protože každý zaměstnanec má nějaké 

pravidelné pracoviště, a to i ten, který jezdí na pracovní cesty často či každý den 

(zpravidla si někde vyzvedává vozidlo, pracovní pokyny nebo materiál k výkonu práce 

na pracovní cestě). U zaměstnanců, u nichž častá změna pracoviště vyplývá ze zvláštní 

povahy povolání, je možno dohodnout jako pravidelné pracoviště místo pobytu (např. 

obchodní zástupci, dealeři, geodeti). V takovém případě pak náleží zaměstnanci 

cestovní náhrady i za cestu z místa pobytu do místa výkonu práce a zpět, ač jinak cesty 

z místa bydliště zaměstnance a zpět pracovní cestou obecně nejsou.43 Dohoda mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem však nemůže být nahrazena ujednáním v kolektivní 

smlouvě, ani ustanovením ve vnitřním předpisu či jiným jednostranně učiněným 

opatřením zaměstnavatele. Zaměstnavatel však nemá povinnost pravidelné pracoviště 

ve smlouvě sjednávat, a proto zákoník práce v ustanovení § 34 odst. 2 upravuje postup 

pro případ jeho nesjednání. Jako určitý aplikační nedostatek tohoto ustanovení můžeme 

shledávat případ, kdy v praxi nastane taková situace, že zaměstnanec se široce 

sjednaným místem výkonu práce vůbec nejezdí na pracovní cesty (např. místem výkonu 

práce je Plzeňský kraj a práce servisního technika je vykonávána v různých obcích 

Plzeňského kraje). V takovém případě by se zřejmě muselo vyložit toto ustanovení tak, 

že pravidelným pracovištěm je u něho obec, z níž vyjíždí nejčastěji za výkonem práce.44 

Pokud je v pracovní smlouvě sjednáno více než jedno místo výkonu práce 

(zákoník práce toto výslovně umožňuje45), je třeba vždy pouze jedno z nich stanovit 

jako pravidelné pracoviště pro účely nároku na cestovní náhrady. Právě s ohledem na 

možnost sjednat více než jedno místo výkonu práce a také s ohledem na možnost 

sjednat místo výkonu práce šířeji lze dle důvodové zprávy k zákoníku práce považovat 

za spravedlivé a vyvážené, aby zaměstnavatel vždy nesl náklady na vyšší než pravidelné 

výdaje spojené s výkonem práce, které zaměstnanci vzniknou cestou mimo obec, kde 

                                                 
43 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 10 
44 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 141 
45 K tomu srov. § 34 odst. 1 písm. b ZPr 
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převážně vykonává práci.46 Zaměstnavatelé se totiž před účinností nového zákoníku 

práce vyhýbali poskytování cestovních náhrad tím způsobem, že sjednali se 

zaměstnancem co nejširší místo výkonu práce a zároveň neprojevili zájem o sjednání 

pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad užším vymezením. Pokud nebylo 

pravidelné pracoviště sjednáno, platila dle úpravy v zákoně č. 119/1992 Sb., 

o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, pouze zásada, že pravidelným 

pracovištěm je místo práce sjednané v pracovní smlouvě. Důsledkem takového jednání 

zaměstnavatele bylo, že zaměstnanci ve většině případů neposkytovali žádné cestovní 

náhrady, ačkoliv mu vznikaly v souvislosti s cestami konanými v místě výkonu práce 

zvýšené výdaje.47 

Je třeba si také  uvědomit, že zatímco na pracovní cestu může zaměstnavatel 

vyslat zaměstnance jen na základě dohody s ním, pokud je však v pracovní smlouvě 

dohodnuto místo výkonu práce šířeji než by odpovídalo pojmu pravidelné pracoviště, 

může zaměstnavatel v rámci svého dispozičního oprávnění stanovit zaměstnanci 

povinnost vykonávat práci i mimo pravidelné pracoviště (ovšem v mezích sjednaného 

místa výkonu práce).48 

I dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti 

a dohoda o provedení práce) mohou obsahovat ustanovení o pravidelném pracovišti a na 

základě toho, bylo-li v dohodě sjednáno jak pravidelné pracoviště, tak právo na cestovní 

náhrady, vzniká zaměstnanci pracujícímu na základě takovéto dohody dle ustanovení 

§ 155 odst. 1 zákoníku práce nárok na cestovní náhrady. Poněkud odlišný režim však 

platí u dohody o provedení práce, kde podle ustanovení § 155 odst. 2 zákoníku práce 

pokud má zaměstnanec vykonat pracovní úkol v místě mimo obec jeho bydliště, má 

nárok na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když nebylo sjednáno 

místo pravidelného pracoviště.49 

Ke sjednání pravidelného pracoviště může dojít kdykoliv za trvání 

pracovněprávního vztahu v závislosti na konkrétních podmínkách, za nichž má být 

                                                 
46 Vysokajová, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. aktualizované vydání. ASPI, 2008, str. 64 
47 Hochman, J. a kol. Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy 
 souvisejícími. 2.aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 2008, str. 144 
48 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 141 
49 Hrouzková, V. Místo výkonu práce nebo pravidelné pracoviště. Personální a sociálně právní kartotéka. 
 č. 11, 2008, str. 4 
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pracovní cesta konána. Zákon nevylučuje ani ujednání, jímž se určuje pravidelné 

pracoviště ad hoc ve vztahu ke konání konkrétní pracovní cesty, ale v praxi je tato 

situace velmi výjimečná z důvodu nutnosti změn pracovní smlouvy. Ujednání 

o pravidelném pracovišti může být též v průběhu trvání pracovněprávního vztahu 

kdykoliv změněno či zrušeno.50 

                                                 
50 Kocourek, J. Zákoník práce-poznámky, judikatura, prováděcí předpisy. Praha: EUROUNION Praha 
 s. r. o., 2009, str. 106 



  

 26 

4. Podmínky vysílání zaměstnanců na pracovní cestu 

4.1 Dohoda se zaměstnancem 

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu pouze na základě 

dohody s ním.51 Jak je již uvedeno v kapitole tři, právě toto ustanovení prošlo asi 

nejvýraznějším vývojem. Dle úpravy starého zákoníku práce, ve zněním platném do 

konce roku 2000, mohl zaměstnavatel vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na 

pracovní cestu, aniž by se až na výjimky (těhotné ženy, ženy pečující o děti do 8 let 

věku, osamělí zaměstnanci pečující o děti do 15 let věku a zaměstnanci pečující 

o převážně či úplně bezmocnou fyzickou osobu) vyžadoval souhlas zaměstnance 

s takovou pracovní cestou. Toto ustanovení bylo v rozporu nejen s Úmluvou MOP č. 29 

o nucené nebo povinné práci, ale i s Listinou základních práv a svobod. Z těchto důvodů 

bylo ustanovení § 38 odst. 1 starého zákoníku práce novelizováno a od roku 2001 mohl 

zaměstnavatel vyslat zaměstnance na pracovní cestu, pokud to bylo se zaměstnancem 

dohodnuto v pracovní smlouvě. Ani tato úprava nebyla zcela vyhovující, proto 

zákonodárce ustoupil od nutnosti dohody zaměstnance se zaměstnavatelem obsažené 

v pracovní smlouvě. 

Zákoník práce tedy dnes nestanoví, o jaký typ dohody mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem se má jednat, může jít tedy o jakoukoliv dohodu (v rámci pracovní 

smlouvy, samostatná písemná dohoda, ústní dohoda aj.) Pokud je tato podmínka 

splněna, pak zaměstnavatel může zaměstnance na pracovní cestu vyslat. To znamená, že 

zaměstnavatel je oprávněn sám rozhodnout o vyslání zaměstnance na konkrétní 

pracovní cestu, aniž by musel mít souhlas zaměstnance k takovému rozhodnutí.52 

Avšak v případě těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň a zaměstnanců 

pečujících o děti do věku 8 let, osamělých zaměstnankyň či zaměstnanců pečujících 

o dítě mladší 15 let věku, jakož i zaměstnanců, kteří prokáží, že převážně sami 

dlouhodobě pečují o osobu, která podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni 

                                                 
51 K tomu srov. § 42 odst. 1, druhá věta ZPr. 
52 Kocourek, J. Zákoník práce-poznámky, judikatura, prováděcí předpisy. Praha: EUROUNION Praha 
 s. r. o., 2009, str.104 
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III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)53, obecný souhlas s vysíláním na 

pracovní cesty vyjádřený v pracovní smlouvě pro rozhodnutí pro jejich vyslání nestačí. 

Zaměstnavatel je povinen si v těchto zákonem stanovených případech vyžádat 

s vysláním takového zaměstnance na pracovní cestu mimo obvod obce jeho pracoviště 

nebo bydliště individuální souhlas ad hoc. Zákon formu takového souhlasu blíže 

nevymezuje.54 Osamělými zaměstnanci se rozumějí zaměstnanci svobodní, ovdovělí 

nebo rozvedení, ale i ti, kteří jsou osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem 

či partnerem55. Ochrana se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří splňují podmínku 

péče o dítě do stanoveného věku. Ochrana se vztahuje na oba rodiče současně za 

předpokladu, že podmínka péče o dítě je splněna. Je třeba však uvést, že se ne vždy 

musí jednat výlučně o rodiče, neboť podstatná je péče o dítě, nikoliv rodičovství. 

Ochrany požívá i zaměstnanec, který žije ve společné domácnosti s dětmi svého 

manžela a pečuje o ně.56 Zvláštním právním předpisem, který vymezuje pojem osoby 

závislé na pomoci jiné fyzické osoby, je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

ve znění pozdějších předpisů, který v ustanovení § 8 uvádí dělení závislosti do čtyř 

stupňů (lehká, středně těžká, těžká, úplná závislost) dle počtu úkonů péče o vlastní 

osobu a soběstačnost. 

Ochrana upravená speciálním ustanovením § 240 zákoníku práce se vztahuje 

i na případy, kdy zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem dohodu o vysílání na pracovní 

cesty a teprve pak nastane situace, kterou toto ustanovení předvídá a se kterou je 

spojena další podmínka pro možnost zaměstnavatele vyslat zaměstnance na pracovní 

cestu. Jestliže zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem dohodu o vyslání na každou 

jednotlivou pracovní cestu, pak zvýšená ochrana provedená tímto ustanovením nemá 

praktický význam, protože pokud se zaměstnanec dohodne na výkonu konkrétní 

pracovní cesty, dává tím i souhlas vyžadovaný zákoníkem práce v ustanovení § 240. 

Praktický dopad má tedy toto ustanovení jen v těch případech, kdy je dohoda o vysílání 

na pracovní cesty sjednána obecně, tedy pro větší či neurčený počet pracovních cest, 

což je obvyklé u výkonu pracovních činností spojených s obvyklým a pravidelným 

                                                 
53 K tomu srov. § 240 ZPr 
54 Kocourek, J. Zákoník práce-poznámky, judikatura, prováděcí předpisy. Praha: EUROUNION Praha 
 s. r. o., 2009, str. 104 
55 K tomu srov. § 350 odst. 1 ZPr. 
56 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 605 
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výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Lze tedy dovodit, že pokud například 

zaměstnankyně sjedná dohodu o vysílání na pracovní cesty v době, kdy není těhotná, je 

nutné poté co otěhotní, aby zaměstnavatel dodržel i ustanovení § 240 zákoníku práce 

a získal její souhlas s pracovní cestou mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště. 

Avšak v obvodu obce svého pracoviště či bydliště mohou být tito zaměstnanci 

požívající zvýšené ochrany vyslání i bez souhlasu ad hoc, tedy jen na základě dohody 

o vysílání na pracovní cesty.57 

Může se také stát, že zaměstnanec vysloví souhlas s pracovními cestami, ale 

později se vyskytnou v souvislosti s vysláním na pracovní cestu závažné důvody, které 

by ho opravňovaly vyslání na pracovní cestu odmítnout (např. úmrtí v rodině). 

Zaměstnavatel by neměl v souladu s ustanovením § 13 odst. 5 zákoníku práce, které 

stanoví povinnost zaměstnavatele postupovat v souladu s dobrými mravy, tyto důvody 

ignorovat, ale naopak je řádně zhodnotit.58  

Současná právní úprava tedy umožňuje za zákonem stanovených podmínek 

vysílat tyto zaměstnance na pracovní cesty, zatímco starý zákoník práce vycházel 

z absolutního zákazu, z něhož nebylo výjimky. Šlo o zjevnou „diskriminaci“ těchto 

skupin pracovníků. Dnes se tedy ponechává na úvaze těchto zaměstnanců, zda na 

pracovní cestu pojedou či nikoliv.59 

4.2 Doba trvání pracovní cesty 

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu na dobu nezbytné 

potřeby.60 Doba trvání pracovní cesty tedy není omezena žádným konkrétním časovým 

limitem, kterým by byl zaměstnavatel vysílající zaměstnance na pracovní cestu vázán. 

Pojem doba nezbytné potřeby lze vysvětlovat jako dobu, která je potřebná ke splnění 

úkolu, pro který byl zaměstnanec zaměstnavatelem na pracovní cestu vyslán. Při 

určování délky pracovní doby je však třeba vždy přihlédnout k tomu, zda např. 

konkrétní rozhodnutí o délce pracovní cesty není rozhodnutím neplatným z důvodů 

                                                 
57 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 605 
58 Jouza, L. Zákoník práce s komentářem. Praha: Polygon, 2004 str. 126 
59 Jouza, L. Zákoník práce s komentářem. Praha: Polygon, 2004 str. 507 
60 K tomu srov. § 42 odst. 1 druhá věta ZPr. 



  

 29 

uvedených v ustanovení § 39 občanského zákoníku, tedy proto, že svým obsahem nebo 

účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. 

Charakteristice pracovní cesty by neodpovídalo takové vyslání zaměstnance do jiného 

než sjednaného místa výkonu práce, u kterého by z okolností tohoto vyslání vyplynulo, 

že se jedná v podstatě o vyslání na dobu bez časového omezení.61 

Zákoník práce tedy neomezuje ani dobu trvání pracovní cesty, ale ani četnost 

pracovních cest v rámci týdne, měsíce či roku. Může se stát, že jeden zaměstnanec bude 

vysílán na pracovní cesty každý týden a jeho kolega na stejné pracovní pozici jednou za 

rok. Četnost pracovních cest vyplývá často z druhu vykonávané práce. Z toho důvodu je 

vhodné, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli již v pracovní smlouvě na 

podmínkách vysílání na pracovní cestu. Pokud by však zaměstnavatel šikanoval 

zaměstnance tím, že by jej soustavně vysílal na pracovní cesty, aniž by to bylo nutné, 

mohl by zaměstnanec v případném sporu vycházet z ustanovení § 13 odst. 5 či § 14 

odst. 1 zákoníku práce.62  

4.3 Další podmínky 

Dalšími podmínkami pracovní cesty jsou podmínky, které mohou ovlivnit 

poskytování a výši cestovních náhrad a zároveň jsou to podmínky, které blíže pracovní 

cestu zaměstnance specifikují. Dle ustanovení § 153 odst. 1 zákoníku práce jsou jimi 

doba a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy 

a ubytování. Nejedná se o výčet definitivní, ale příkladný, záleží na zaměstnavateli, 

eventuálně na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.63 

Pokud jde o určení místa nástupu a ukončení pracovní cesty, tak zákon přesnější 

náležitosti nestanoví. To znamená, že stanovení těchto podmínek je na uvážení 

zaměstnavatele. 

Naopak podmínka doby nástupu a ukončení pracovní cesty je specifikována 

dobou nezbytné potřeby, na kterou zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na pracovní 

                                                 
61 Kocourek, J. Zákoník práce-poznámky, judikatura, prováděcí předpisy. Praha: EUROUNION Praha 
 s. r. o., 2009, str.104 
62 Jakubka, J. Zákoník práce, chyby a problémy. 2. rozšířené vydání. GRADA Publishing, 2007, str. 73 
63 Vysokajová, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. aktualizované vydání. ASPI, 2008, str. 245 
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cestu, pokud se s ním na tom dohodl.64 Zaměstnavatel určí den a hodinu nástupu na 

pracovní cestu a den (možno i hodinu) ukončení pracovní cesty. Jak již bylo výše 

uvedeno pracovní cesta trvá po dobu nezbytné potřeby, což je doba potřebná ke splnění 

pracovního úkolu, pro který byl zaměstnanec na pracovní cestu vyslán. Poté co je 

pracovní úkol zaměstnancem splněn, pracovní cesta končí a dochází ke změně obsahu 

pracovního poměru tak, že se obnovuje povinnost zaměstnance konat práci v místě 

sjednaném v pracovní smlouvě.65 

Místem plnění pracovních úkolů je místo výkonu práce na pracovní cestě. Může 

to být kterékoliv místo v tuzemsku nebo v zahraničí, které je odlišné od dohodnutého 

místa výkonu práce v pracovní smlouvě (či pro účely cestovních náhrad i od 

pravidelného pracoviště). Místo výkonu práce na pracovní cestě může být vymezeno 

úzce či šířeji, závisí to především na účelu pracovní cesty. Je třeba tedy odlišovat místo 

výkonu práce na pracovní cestě od místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě 

jako nezbytná podmínka vzniku pracovního poměru uzavřením platné pracovní 

smlouvy. Místo výkonu práce se sjednává mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem podle 

zákoníku práce a v zásadě by mělo být vymezeno přesněji, zatímco místo výkonu práce 

na pracovní cestě určuje zaměstnavatel svým jednostranným rozhodnutím.66 

Pokud jde o podmínku způsobu dopravy, zaměstnavatel zaměstnanci určuje 

zpravidla druh dopravy (služební či vlastní vozidlo, autobus, vlak, letadlo). Rovněž je 

možné, aby zaměstnavatel způsob dopravy nechal na rozhodnutí zaměstnance. Stejně 

tak pokud jde o způsob ubytování, může být zaměstnavatel konkrétní (Hotel Bílý Lev 

v Rokycanech či ubytování v dvouhvězdičkovém hotelu), či opět rozhodnutí může 

ponechat na zaměstnanci. 

Zákoník práce stanoví, že je zaměstnavatel povinen určit tyto podmínky pracovní 

cesty předem a písemně, avšak pokud jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance 

na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení 

podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec.67 Písemná forma zde slouží 

především k právní jistotě zaměstnavatele i zaměstnance, neboť podle stanovených 

                                                 
64 K tomu srov. § 42 odst. 1 ZPr 
65 Jouza, L. Zákoník práce s komentářem. Praha: Polygon, 2004 str. 126 
66 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 12 
67 K tomu srov. § 153 ZPr. 
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podmínek se poté rozhoduje o rozsahu a výši zaměstnanci náležejících cestovních 

náhrad. I když se v určitých případech písemná forma stanovení těchto podmínek 

nevyžaduje (v praxi například při krátkodobých cestách po městě MHD, při 

pravidelných cestách počítačového technika k zákazníkům), je na místě zaměstnancům 

doporučit, aby trvali na písemné formě stanovení podmínek, a to nejen pro pozdější 

případné důkazní řízení, ale i proto, že před pracovní cestou nelze předvídat různé 

situace, které s sebou mohou nést i nepředvídatelné cestovní výdaje (např. úraz, 

dopravní nehoda).68  

Zaměstnavatel podmínky jednotlivých pracovních cest jednotlivých zaměstnanců 

určuje písemně nejčastěji na formuláři „cestovní příkaz“, a to na jeho přední straně, kde 

jsou kolonky pro vyplnění všech základních podmínek pracovní cesty. Skutečnosti 

uvedené a schválené zaměstnavatelem jsou rozhodující a musí jim odpovídat 

vyúčtování pracovní cesty na druhé straně formuláře. Není možné, aby tomu bylo 

naopak. Předmětné formuláře nejsou právně závazné, lze je zakoupit u specializovaných 

prodejců, nebo si může každý zaměstnavatel vyhotovit své vlastní formuláře, avšak 

s tím, že tyto formuláře musí obsahovat veškeré požadavky dle platné právní úpravy 

zákoníku práce. Předmětné podmínky má povinnost určit výhradně sám zaměstnavatel, 

a to předem (tj. před zahájením pracovní cesty zaměstnancem), zároveň má dle zákona 

povinnost tyto podmínky stanovit tak, aby při tom respektoval oprávněné zájmy 

zaměstnance (např. nutná péče o děti či zdravotní stav). Z tohoto je třeba bezvýhradně 

dovodit, že zaměstnanec není oprávněn jakékoliv zaměstnavatelem určené podmínky 

měnit a pokud tak učiní, veškeré důsledky dopadají na něj samotného.69 Pokud však 

zaměstnanec nemůže provést pracovní cestu zaměstnavatelem předem určeným 

způsobem, pak mu zákoník práce v ustanovení § 186 ukládá povinnost bez zbytečného 

odkladu oznámit zaměstnavateli změnu skutečnosti, která je rozhodná pro poskytnutí 

cestovní náhrady. Rozhodnutí o dalším postupu je nutné přenechat zaměstnavateli. Není 

možné, aby byl zaměstnavatel o změně informován až následně. 70 

                                                 
68 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 466-467 
69 Salačová, M. Podmínky pracovních cest zaměstnanců. Práce a mzda, č. 9, 2008,str .18-19 
70 Hůrka, P. a kol., Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
 komentářem k 1.9.2008. 1. vydání. Praha:  ANAG, 2008, str. 424 
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Jestliže zaměstnavatel nesplní povinnost určit předem písemně podmínky 

ovlivňující poskytování a výši cestovních náhrad, ale zaměstnance v souladu 

s ustanovením § 42 zákoníku práce na pracovní cestu vyslal, zaměstnance to nezbavuje 

povinnosti pracovní úkoly na pracovní cestě plnit. Zaměstnanci poté přísluší náhrady 

cestovních výdajů v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 156 na základě 

jím předložených dokladů nebo v rozsahu upraveném pro jednotlivé druhy náhrad 

s přihlédnutím k určenému předmětu plnění pracovních úkolů. Znamená to, že 

zaměstnavatel je povinen poskytnout náhradu výdajů, např. za ubytování, zaměstnanci 

podle předložených dokladů a nemůže se dovolávat toho, že zaměstnanec mohl nebo 

měl postupovat při volbě ubytování jinak.71 

                                                 
71 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 467 
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5. Pokyny na pracovní cestě 

Dle úpravy obsažené v zákoníku práce zaměstnanec na pracovní cestě koná 

práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který jej na pracovní cestu vyslal. Vysílá-li 

zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační 

složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného 

zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci 

organizoval, řídil a kontroloval.; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S pověřením 

musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však 

nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony.72 

Vedoucím zaměstnancem zákoník práce rozumí zaměstnance, který je na jednotlivých 

stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům 

pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu 

závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu.73 

V praxi zpravidla nedochází ke změně dispoziční pravomoci vedoucích 

pracovníků a oprávnění řídit pracovníka vyslaného na pracovní cestu je zachováno 

vedoucímu zaměstnanci (nadřízenému), popřípadě samotnému zaměstnavateli, který 

zaměstnance na pracovní cestu vyslal. Ale ne vždy je však praktické a někdy dokonce 

téměř nemožné, aby se zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu řídil pokyny vysílajícího 

zaměstnavatele, a proto může dle zákona zaměstnavatel, který zaměstnance vysílá do 

jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), pověřit jiného vedoucího 

zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby byl on nositelem těchto oprávnění (dávat 

pokyny, řídit, kontrolovat práci). Toto řešení se osvědčuje především v případech, kdy 

je třeba operativně rozhodovat. 

Aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně rozsahu těchto pověření, je 

stanovena povinnost vymezit rozsah takového pověření a zaměstnanec vyslaný na 

pracovní cestu musí být s tímto pověřením seznámen. Rozsah pověření je třeba přesně 

vymezit, aby nedocházelo například k pochybnostem, kdo byl oprávněn konkrétní 

pokyn vydat a zda byl vydán v souladu s právními předpisy. Zákon nepředepisuje formu 

                                                 
72 K tomu srov. § 42 ZPr. 
73 K tomu srov. § 11 odst. 4 ZPr. 
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pověření, je však třeba preferovat písemnou formu v zájmu snadnějšího prokázání 

obsahu tohoto pověření. 

Z povahy pověření vyplývá, že se může jednat o určitou práci navíc pro 

vedoucího zaměstnance, proto je zásadně třeba, aby s ním příslušný vedoucí 

zaměstnanec vyslovil souhlas. Tohoto souhlasu není třeba, pokud je tato činnost 

sjednána jako součást pracovních úkolů v pracovní smlouvě tohoto vedoucího 

zaměstnance.74 

Vedoucí zaměstnanec jiného zaměstnavatele, který byl pověřen udělováním 

pokynů, popř. organizací, řízením a kontrolou práce zaměstnance vyslaného na pracovní 

cestu, není jeho nadřízeným ani zaměstnavatelem. Z toho důvodu zákon stanoví, že 

vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele nemohou činit vůči zaměstnanci jménem 

vysílajícího zaměstnavatele právní úkony. Z toho vyplývá, že se pověření vedoucí 

zaměstnanci mohou vůči vyslanému zaměstnanci vykonávat pouze řídící, organizační 

a kontrolní pravomoci související s konkrétní prací vykonávanou vyslaným 

zaměstnancem. Nemohou s ním však dohodnout například změnu pracovní smlouvy, 

rozhodovat v oblasti odměňování či s ním skončit pracovní poměr. Toto omezení je 

důsledkem toho, že právním účinkem vyslání na pracovní cestu není změna subjektu 

pracovněprávního vztahu na straně zaměstnavatele.75 

V případě, že způsob řízení zaměstnance vedoucím zaměstnancem jiného 

zaměstnavatele je obvyklý (např. stavební firmy), může být bližší postup vymezen 

v pracovním řádu zaměstnavatele vysílajícího svého zaměstnance na pracovní cestu.76 

Výše uvedené problematiky se týká například judikát Nejvyššího soudu České 

republiky, který stanoví, že zaměstnanec je povinen vykonat pracovní cestu, i když ví, že 

ho na pracovní cestu vysílá vedoucí zaměstnanec, který k tomu podle vnitřních předpisů 

není oprávněn. V tomto sporu šlo o to, že zaměstnavatel (žalovaný) spatřoval porušení 

pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem svým zaměstnancem (žalobcem)-1) v tom, že 

řediteli své obchodní divize nepravdivě uvedl, že žádá o dovolenou na zotavenou na 

                                                 
74 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 165-166 
75 Kocourek, J. Zákoník práce-poznámky, judikatura, prováděcí předpisy. Praha: EUROUNION Praha 
 s. r. o., 2009, str. 106-107 
76 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 9 
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určité dny z rodinných důvodů, 2) v tom, že řediteli jiné obchodní divize nepravdivě 

uvedl, že ředitel jeho divize souhlasí s tím, aby odjel na pracovní cestu 

reprezentativního charakteru a 3) v tom, že se této pracovní cesty zúčastnil, aniž by na 

ni byl vyslán oprávněnou osobou v souladu s vnitřními předpisy. Soud prvého stupně 

žalobě na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru vyhověl, kdy 

argumentoval především tím, že žalobce na pracovní cestě vystupoval jako řadový 

zaměstnanec a nebyl povinen se přesvědčovat o tom, že jeho vyslání na pracovní cestu 

je v souladu se zákoníkem práce a interními předpisy žalovaného. Odvolací soud žalobu 

zamítl s tím, že žalobce musel z titulu své funkce (finanční ředitel obchodní divize) znát 

běžné postupy zajišťování pracovních úkolů, včetně pracovních cest. Nejvyšší soud 

došel k tomu názoru, že je nerozhodné, zda žalobce vykonal pracovní cestu jako 

vedoucí zaměstnanec či řadový zaměstnanec. I kdyby žalobce věděl, že jej na pracovní 

cestu vysílá vedoucí zaměstnanec, který k tomu není podle vnitřních předpisů oprávněn, 

bylo jeho pracovní povinností vykonat pracovní cestu podle jeho pokynů. 

Pracovněprávní odpovědnost za neoprávněné vyslání zaměstnance na pracovní cestu 

nese neoprávněně vysílající vedoucí zaměstnanec a nikoliv zaměstnanec, který pracovní 

cestu podle jeho pokynů vykonal. Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozsudek odvolacího 

soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.77 

Právě v otázce pokynů udělovaných zaměstnanci má institut pracovní cesty 

blízko k institutu agenturního zaměstnávání, jež je upraven především v ustanovení 

§ 308 a § 309 zákoníku práce. Podstata agenturního zaměstnávání spočívá v tom, že 

zaměstnavatel (agentura práce) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce 

k jinému zaměstnavateli (uživateli) na základě ujednání v pracovní smlouvě, kterým se 

agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce, a zaměstnanec 

se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném 

přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.78 

Ustanovení § 309 odst. 1 zákoníku práce stanoví, že po dobu dočasného přidělení 

zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury 

práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu 

pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při 

                                                 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2001 sp.zn. 21 Cdo 3077/2000 
78 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 748 
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práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony 

jménem agentury práce. Právě v tomto ustanovení shledávám výraznou podobu 

s pracovní cestou a její úpravou obsaženou v ustanovení § 42 odst. 2 zákoníku práce. 

Daná právní úprava je důsledkem skutečnosti, že uživatel (stejně jakou jiný 

zaměstnavatel, k němuž byl zaměstnanec vyslán na pracovní cestu) není stranou 

základního pracovněprávního vztahu se zaměstnancem, a proto nemůže činit takové 

úkony, kterými by došlo ke změně obsahu či dokonce ke skončení základního 

pracovněprávního vztahu zaměstnance. Z ustanovení § 309 odst. 1 zákoníku práce také 

vyplývá, že uživatel může dočasně přiděleného zaměstnance vyslat na pracovní cestu. 

Podmínkou ovšem je, že je takováto možnost dohodnuta mezi agenturou práce a 

zaměstnancem. Cestovní náhrady ovšem v zásadě vyplácí zaměstnanci jeho 

zaměstnavatel, tj. agentura práce. Lze však připustit i řešení, kdy cestovní náhrady jsou 

zaměstnanci vypláceny přímo uživatelem a dle stanoviska Ministerstva financí jsou tyto 

náklady posuzovány jako daňově uznatelné, přestože nejsou poskytovány 

zaměstnavatelem.79 

                                                 
79 Šubrt, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání- pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, č. 10, 
 2008, str. 10 
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6. Průběh pracovní cesty 

6.1 Pracovní doba na pracovní cestě 

I na pracovní cestě platí čtvrtá část zákoníku práce, která upravuje pracovní dobu 

a dobu odpočinku, tedy ustanovení o týdenní pracovní době a její rozvržení, maximální 

délce denní pracovní doby, přestávkách v práci, práci přesčas a dalších. Výjimku 

představuje úprava pružného rozvržení pracovní doby, která se při pracovní cestě 

zaměstnance dle ustanovení § 85 odst. 4 zákoníku práce nepoužije. 

Není však vyloučeno, aby zaměstnavatel stanovil začátek a konec pracovní doby 

na pracovní cestě odchylně od začátku a konce pracovních směn na pravidelném 

pracovišti zaměstnance. Také v praxi nastává situace, kdy zaměstnanec vyslaný na 

zahraniční pracovní cestu pracuje i v den českého státního svátku (na základě dohody či 

na základě nařízení zaměstnavatele za podmínek stanovených zákoníkem práce80), 

neboť v zemi výkonu práce se v tento den pracuje, a opačně, kdy nepracuje v době 

zahraničního státního svátku. Zaměstnavatel může také odchylně rozvrhnout týdenní 

pracovní dobu, pokud to místní podmínky vyžadují (např. v arabských zemích jsou dny 

pracovního volna čtvrtek a pátek), s čímž počítá zákoník práce v ustanovení § 118 

odst. 2, který stanoví, že při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat 

příplatek nejméně ve výši 10% průměrného výdělku místo za práci v sobotu a v neděli, 

za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý 

odpočinek v týdnu. 81 

Častý pracovněprávní problém spojený s pracovní cestou je cestování v pracovní 

době a otázka, zda je zaměstnanec povinen cestovat mimo pracovní dobu. Platí, že 

pokud zaměstnanec cestuje či z jiných důvodů spojených s pracovní cestou (čekání na 

vlak) nepracuje v určené pracovní době, jedná se o placenou překážku v práci na straně 

zaměstnavatele, který mu určil začátek a konec pracovní cesty, způsob dopravy a další 

podmínky. Pokud jde o otázku povinnosti cestovat před a po pracovní době, jedná se o 

problém složitější, neboť není právem výslovně upraven. Je tedy nutno vycházet 

z Ústavy, která stanoví, že povinnosti lze ukládat jen na základě zákona.82 Zaměstnanec 

                                                 
80 K tomu srov. § 91 odst. 4 ZPr. 
81 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 7 
82 K tomu srov. čl. 2 odst. 4 Ústavy, čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 
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tedy může cestovat při pracovní cestě i mimo svoji obvyklou či pro účely pracovní cesty 

speciálně stanovenou pracovní dobou, není to však jeho povinnost, za jejíž neplnění by 

mohl být potrestán jako za porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.83 

Další problematikou často řešenou v souvislosti s pracovní dobou je práce 

přesčas. Zaměstnavatel je povinen stanovit pro účely pracovních cest pracovní dobu 

jako pevnou.84 Tento údaj o pracovní době je pak rozhodující pro zjištění, v jakém 

rozsahu pracoval zaměstnanec na pracovní cestě přesčas. O práci přesčas půjde jen 

tehdy, pokud zaměstnanec vykonává druh pracovní činnosti, sjednaný v pracovní 

smlouvě, nad rozsah stanovené pracovní doby, dle předem určeného rozpisu směn. 

V praxi to znamená, že prací přesčas není například cestování do místa, kde má být 

práce vykonána, ale pouze vlastní výkon práce směřující ke splnění pracovního úkolu. 

Pokud by však na pracovní cestě řídil služební vozidlo, pak by vykonával i práci řidiče 

a tudíž by mu náležela za tuto práci mzda zvýšená o přesčasový příplatek či náhradní 

volno.85 Pokud však zaměstnanec má jako druh práce v pracovní smlouvě sjednáno 

například obchodní zástupce či dealer a je mu poskytnuto služební vozidlo, lze dovodit, 

že druh jeho zaměstnání v sobě zahrnuje i práci řidiče, a tudíž by mu měl zaměstnavatel 

za práci přesčas (řízení vozidla) poskytovat příplatek za práci přesčas či náhradní volno. 

6.2 Plnění pracovních úkolů 

Také při pracovní cestě, stejně jako při plnění pracovních úkolů na místě výkonu 

práce dle pracovní smlouvy, má zaměstnanec povinnost dodržovat povinnosti 

vyplývající z předpisů vztahujícím se k jím vykonávané práci. Z toho vyplývá, že i na 

pracovní cestě může tyto povinnosti porušit. Avšak pouze za situace, že poruší 

povinnosti při plnění pracovního úkolu či vykonává činnosti, jež jsou v přímé 

souvislosti s tím. Ostatní jednání zaměstnance nelze posuzovat jako jednání, na něž by 

dopadaly povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.86 

 
                                                 
83 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 7 
84 K tomu srov. § 85 odst. 4 ZPr. a contrario 
85 Hofmannová, E. Práce přesčas při pracovních cestách. Práce a mzda. č. 3, 2005, str. 3-4 
86 Havran, R. Problematika vysílání na pracovní cestu ve světle novely zákoníku práce. Právo 
 a zaměstnání, č. 7-8, 2002, str. 15 
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Uvedenou problematikou se zabývá například judikát Nejvyššího soudu České 

republiky, který stanoví, že zaměstnanec může porušit povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru a tím případně porušit pracovní kázeň i na pracovní cestě, avšak 

jen tehdy, stane-li se tak při činnosti, jež má časový, místní a zejména věcný (vnitřní 

účelový) poměr k výkonu nesamostatné (závislé) práce. Tento judikát se opět týká 

okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu zvlášť hrubého porušení pracovních 

povinností. Zaměstnavatel (žalovaný) zrušil se zaměstnancem (žalobce) pracovní poměr 

z tohoto důvodu, že zaměstnanec na zahraniční pracovní cestě pod vlivem alkoholu 

fyzicky napadl svého kolegu. Žalobce argumentoval tím, že daného dne byla neděle, 

tedy den pracovního volna a žalobce ani napadený kolega nevykonávali pracovní úkoly 

či jakoukoliv jinou činnost pro žalovaného a nezdržovali se v místě výkonu práce. Soud 

prvého stupně rozhodl, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Tento 

rozsudek vycházel z toho, že se daný incident odehrál v den pracovního klidu a 

v ubytovacím zařízení, tudíž se nejednalo o jednání při plnění pracovních úkolů nebo 

alespoň v přímé souvislosti s ním. Odvolací soud rozsudek zrušil a věc vrátil k dalšímu 

řízení z toho důvodu, že není rozhodující v jaký konkrétní den dojde k danému jednání 

zaměstnance, ale zda jde o porušení povinností zaměstnance z pracovního poměru či 

nikoliv. Soud prvého stupně opět došel k závěru neplatnosti okamžitého zrušení 

pracovního poměru a odvolací soud opět jeho rozhodnutí zrušil. V tomto druhém 

rozhodnutí odvolací soud argumentoval především tím, že zákoník práce stanoví 

zaměstnanci povinnost dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci a že tato 

povinnost není ohraničena pouze dobou, v níž je zaměstnanec povinen konat práci pro 

zaměstnavatele. Dle odvolacího soudu v souvislosti s výkonem práce na zahraniční 

pracovní cestě není jen přímý výkon této práce v pracovní době, ale i úkony, které jsou 

v širším smyslu potřebné k výkonu této práce. Jde například o úkony zaměstnanců 

vykonávané při společném ubytování či stravování v zahraničí zajištěnými 

zaměstnavatelem. V souladu s tímto právním názorem soud prvého stupně žalobu 

zamítl a odvolací soud jeho rozhodnutí potvrdil. Žalobce tedy podal dovolání 

k Nejvyššímu soudu, který rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušil 

a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 

uvedl, že povinnost dodržovat pracovní kázeň patří k základním povinnostem 

zaměstnance vyplývajícím z pracovního poměru. Jednotícím kritériem povinností, 
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jejichž porušení může být důvodem k rozvázání pracovního poměru, je to, že vyplývají 

z pracovního poměru či jiného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. Závadné 

chování zaměstnance, jímž nebyly porušeny povinnosti z pracovněprávního vztahu, 

nemůže být posouzeno jako porušení pracovní kázně. Nejvyšší soud se neztotožnil 

s názorem odvolacího soudu, že všechny úkony zaměstnanců vykonávané při 

společném ubytování či stravování v zahraničí zajištěnými zaměstnavatelem souvisí 

s plněním pracovních úkolů a je při nich nutno dodržovat pracovní povinnosti stanovené 

právními předpisy. Za pracovněprávní vztahy nelze považovat takové vztahy, které 

postrádají časový, místní a zejména věcný poměr k výkonu závislé práce (např. nájem 

služebního bytu zaměstnavatele zaměstnancem či půjčka poskytnutá zaměstnavatelem 

zaměstnanci). Existence pracovněprávního vztahu však není vázána na pracovní dobu -

nevzniká opakovaně na počátku pracovní doby a nezaniká s jejím koncem. Dle 

Nejvyššího soudu je však třeba si uvědomit, že uzavřením pracovního poměru 

a vznikem pracovního vztahu nezanikají ostatní právní vztahy mezi zaměstnanci 

navzájem či mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Stejně tak skutečnost, že vznikl 

pracovní poměr neznamená, že by od tohoto okamžiku nemohly vznikat i jiné právní 

(nikoliv jen pracovněprávní) vztahy. Je třeba rozlišovat, kdy je vztah mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem či zaměstnanci navzájem pracovněprávní a kdy se 

jedná o jiný právní vztah mezi těmito subjekty. Závěr je tedy takový, že zaměstnanec 

může i na pracovní cestě porušit povinnosti vyplývající z pracovního poměru, ale jen 

tehdy, stane-li se tak za situace, kdy plní pracovní úkoly či vykonává činnosti, které jsou 

s tím v přímé souvislosti. Je tedy třeba posoudit, zda jednání žalobce mělo nějakou 

přímou souvislost s výkonem práce nebo šlo alespoň o jednání, které je činěno pro 

výkon práce (např. napadení z důvodu nepřiznání prémií či naopak z důvodu intimního 

vztahu s manželkou).87 

6.3 Přerušení pracovní cesty 

Nový zákoník práce zavedl v oblasti pracovní cesty a cestovních náhrad nový 

institut a to „přerušení pracovní cesty“. Podstata toho institutu spočívá v tom, že 

zaměstnavatel může uhradit zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu náhradu 

                                                 
87 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.3.2007 sp. zn. 21 Cdo 633/2006 
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jízdních výdajů i za cestu na dovolenou před pracovní cestou, popřípadě za cestu 

z dovolené po splnění pracovních úkolů při pracovní cestě nebo z jiného soukromého 

důvodu zaměstnance v návaznosti na pracovní cestu. Takovou možnost zrušený zákon 

č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, neobsahoval. 

Právní úpravu institutu přerušení pracovní cesty nalezneme v ustanovení § 160 

zákoníku práce, které zní: Za použití dopravního prostředku po ukončení předem 

dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, po kterém již 

nenásleduje výkon práce, je povinen zaměstnavatel uhradit zaměstnanci náhradu 

jízdních výdajů pouze do výše, která by náležela zaměstnanci v případě, že by 

k přerušení pracovní cesty nedošlo. Obdobně se postupuje při předem dohodnutém 

přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance před výkonem práce. 

Zaměstnanec má tedy nárok na náhradu jízdních výdajů za použití dopravního 

prostředku za obě cesty, které by musel vykonat bez ohledu na to, zda pracovní cestu 

přeruší či nikoliv. Nemá však nárok na náhradu výdajů za ubytování či stravné. 

Z úpravy v zákoníku práce vyplývá, že za předpokladu, že zaměstnavatel schválí 

režim pracovní cesty zaměstnance se zahrnutím přerušení této pracovní cesty z důvodu 

na straně zaměstnance, je zaměstnavatel zároveň povinen určit režim pracovní cesty 

(konkrétní podmínky této pracovní cesty) velmi přesně, tedy takovým způsobem, ze 

kterého bude zřejmé a nepochybné, kde a kdy k přerušení pracovní cesty dochází 

(například ukončením výkonu práce v konkrétním místě včetně časového údaje) a po 

ukončení přerušení pracovní cesty zaměstnavatel stejným způsobem určí, kde a kdy 

bude pracovní cesta pokračovat a kde je přesně ukončena (opět místně a časově). 

Všechny tyto rozhodné skutečnosti související s pracovní cestou stanoví výhradně 

zaměstnavatel.88 Podmínky, za nichž může být přerušení pracovní cesty z důvodu na 

straně zaměstnance realizováno, lze shrnout tak, že zcela nepochybně je rozhodující to, 

zda zaměstnavatel požadavek zaměstnance na přerušení pracovní cesty bude akceptovat 

a přerušení schválí a stanoví podmínky či nikoliv. Pokud přerušení pracovní cesty 

schválí, musí přesně určit místní i časový údaj jak pro přerušení výkonu práce na 

pracovní cestě, tak pro pokračování pracovní cesty po přerušení. Tyto údaje jsou 

důležité z pohledu zaměstnance nejen z hlediska jeho práva na poskytování cestovních 

                                                 
88 K tomu srov. § 153 ZPr. 
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náhrad, ale i z hlediska práva na případnou náhradu škody, která zaměstnanci může 

v průběhu pracovní cesty nečekaně vzniknout. K přerušení pracovní cesty podle 

zmíněné úpravy může docházet jak na území České republiky, tak v zahraničí.89  

Tato úprava v zákoníku práce řeší mnohaletý spor o to, zda je možno přerušit 

pracovní cestu za soukromým účelem či nikoliv. Po dlouhou dobu se vyskytovaly 

argumenty, jak pro variantu kladnou, tak zápornou. Celá řada právníků zastávala takový 

názor, že přerušením pracovní cesty ze soukromých důvodů (i se souhlasem 

zaměstnavatele), pracovní cesta končí. To znamená, že zaměstnanci nepřísluší náhrada 

výdajů za cestu zpět. Tento názor byl argumentován tím, že je nepřípustné zahrnovat do 

pracovní cesty dobu, která je věnována soukromým účelům zaměstnance.90 Zatímco 

opačný názor (nyní již podpořený novým zákoníkem práce) zastával například JUDr. 

Bohuslav Kahle, který argumentoval například tím, že začátek a konec pracovní cesty je 

vymezen časově přesně, pracovní cesta tedy nemůže skončit jejím přerušením. Zákon 

totiž takový způsob skončení pracovní cesty nezná. Dále také tím, že zákoník práce 

umožňuje zaměstnavateli blíže vymezit podmínky pracovní cesty, mezi tyto podmínky 

lze zahrnout i souhlas s přerušením pracovní cesty. Ani z ekonomického hlediska nic 

nebrání povolení přerušení pracovní cesty k soukromým účelům, neboť zaměstnavatel 

neposkytuje zaměstnanci cestovní náhrady-stravné, kapesné, nocležné, … a ani by 

neodpovídal zaměstnanci za případnou škodu, neboť zaměstnanec nevykonává pracovní 

úkoly ani činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.91  Stejné stanovisko 

jako JUDr. Kahle zastávala také například katedra pracovního práva a sociálního 

zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze či Ústav státu a práva 

Akademie věd ČR. 

                                                 
89 Salačová, M. Přerušení pracovní cesty. Právo pro podnikání a zaměstnání, č. 1, 2008, str. 21-22 
90 K tomu srov. Kalenská, M. K některým otázkám zahraniční pracovní cesty. Právo a zaměstnání, č. 3, 
 2001, str. 1-3 
91 K tomu srov. Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 13-15 
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7. Druhy pracovních cest 

7.1 Tuzemská a zahraniční pracovní cesta 

Pracovní cesty můžeme členit podle různých kritérií, například podle délky jejich 

trvání na krátkodobé a dlouhodobé, podle způsobu použité dopravy na vlakové, 

autobusové, automobilové, … Avšak zákonné členění, které vyplývá z úpravy zákoníku 

práce je členění na pracovní cestu tuzemskou a zahraniční.92 

Zákoník práce vymezuje zahraniční pracovní cestu jako cestu konanou mimo 

území České republiky.93 Tato definice je velmi důležitá pro odlišení tuzemské pracovní 

cesty a zahraniční cesty. Tyto dva pojmy je nutno přesně vymezit, neboť zahraniční 

pracovní cesta podléhá odlišnému právnímu režimu než pracovní cesta po území České 

republiky. Konkrétně se tedy zahraniční pracovní cestou rozumí doba pracovní cesty 

z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba pracovní cesty 

v zahraničí. Zahraniční pracovní cesta v sobě zpravidla zahrnuje i pracovní cestu 

částečně vykonávanou na území České republiky, pro účely vyúčtování cestovních 

náhrad se však považuje jako celek za zahraniční pracovní cestu s tím, že zaměstnanci 

přísluší za dobu konání pracovní cesty stravné dle ustanovení § 163 zákoníku práce za 

stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako u tuzemské pracovní cesty a dále povinně 

poskytované cestovní náhrady dle ustanovení § 166 zákoníku práce (náhrada jízdních 

výdajů, jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, výdajů za ubytování, nutných 

vedlejších výdajů). 94 

Právě pro účely poskytování cestovních náhrad má členění pracovních cest na 

tuzemské a zahraniční rozhodující význam, což vyplývá i ze samotného umístění 

definice zahraniční cesty do sedmé části zákoníku práce, jež upravuje náhrady výdajů 

poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. Dle druhé věty ustanovení 

§ 154 je dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních  výdajů 

v cizí měně doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec 

zaměstnavateli, nebo doba odletu a příletu letadla při letecké přepravě. S výjimkou 

letecké dopravy, kdy je doba přechodu státní hranice výslovně upravena, se musí jednat 

                                                 
92 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 6 
93 K tomu srov § 154 ZPr. 
94 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 468, 480 
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o dobu faktického překročení státní hranice. Samozřejmě, že doba přechodu státní 

hranice musí také odpovídat zaměstnavatelem předem určeným podmínkám pracovní 

cesty, zejména době nástupu a ukončení cesty. Podle určených podmínek (vzdálenost 

státní hranice od místa nástupu na pracovní cestu, způsob dopravy atd.) ověřuje 

zaměstnavatel, zda doba přechodu státní hranice určeným podmínkám odpovídá. Dobu 

přechodu hranice u osobní dopravy motorovým vozidlem lze ověřovat například i za 

použití navigace GPS či tachografů. Doba přechodu státní hranice při návratu zpět na 

území České republiky se považuje za okamžik zániku práva zaměstnance na náhradu 

cestovních výdajů v cizí měně.95 

7.2 Legislativní zkratka 

Za zvláštní druhy pracovní cesty můžeme označit dle zákoníku práce cestu mimo 

pravidelné pracoviště a cestu v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh 

směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Můžeme konstatovat, že pro 

účely cestovních náhrad je pojem pracovní cesta jakousi legislativní zkratkou pro 

pracovní cestu obecně a výše zmíněné speciální druhy pracovních cest.96 

Cesty zaměstnance mimo pravidelné pracoviště zakládají zaměstnanci právo na 

náhradu výdajů spojených s výkonem práce pro zaměstnavatele. Vzhledem k možnosti 

sjednat místo či místa výkonu práce i velmi široce považoval zákonodárce za 

spravedlivé, aby zaměstnavatel vždy nesl náklady na vyšší než pravidelné výdaje 

spojené s výkonem práce, které mohou vzniknout zaměstnanci i tehdy, kdy nekoná 

pracovní cestu. 

Cestou v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě 

výkonu práce nebo pravidelného pracoviště je v praxi například cesta na pracoviště při 

pohotovostní službě, cesta na pracoviště při nařízené práci přesčas, jež nenavazuje na 

stanovené rozvržení pracovní doby, nebo cesta, kterou musí zaměstnanec vykonat, když 

je odvolán z místa, kde tráví dovolenou, k plnění pracovních úkolů zpět na pravidelné 

                                                 
95 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 468 
96 K tomu srov. § 152 a § 156 odst.2 ZPr. 
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pracoviště. Jedná se o určitou výjimku ze zásady, že cesty do práce a zpět si hradí 

zaměstnanec sám. Tento druh pracovní cesty byl zaveden až novým zákoníkem práce.97 

                                                 
97 Vysokajová, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. aktualizované vydání. ASPI, 2008, str. 244 
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8. Cestovní náhrady 

8.1 Právní úprava obecně 

Po dlouhou dobu bylo poskytování pracovních náhrad upraveno relativně 

samostatně a to zvláštním zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění 

pozdějších předpisů. Dnes je tato oblast upravena v části sedmé zákoníku práce, 

nazvané „Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce“. 

Začlenění této právní úpravy přímo do zákoníku práce bylo odůvodněno zjednodušením 

orientace a přehlednosti úpravy této problematiky. 

Úpravou cestovních náhrad je vyjádřena obecná zásada, že náklady spojené 

s výkonem práce nese vždy zaměstnavatel. Pokud tedy při výkonu práce nebo v přímé 

souvislosti s ním vzniknou zaměstnanci výdaje, je zaměstnavatel povinen mu je dle 

pravidel stanovených zákoníkem práce nahradit.98 Náhrady výdajů poskytované 

zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce se zahrnují do pracovních podmínek 

zaměstnance, které jsou zakotveny v čl. 28 Listiny základních práv a svobod, podle 

kterého mají zaměstnanci právo na uspokojivé pracovní podmínky (podrobnosti stanoví 

zákon). Z toho vyplývá, že zaměstnavatel má zákonnou povinnost poskytovat 

zaměstnanci náhrady ve výši stanovené zákoníkem práce za předpokladu, že jsou 

splněny zákonné podmínky. 99 

Cestovní náhrady poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci v případě, že mu 

vzniknou cestovní výdaje. Cestovními výdaji jsou ve smyslu ustanovení § 152 zákoníku 

práce výdaje, které zaměstnanci vzniknou při pracovní cestě, při cestě mimo pravidelné 

pracoviště, při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn 

v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, při přeložení, při přijetí do 

zaměstnání v pracovním poměru a při výkonu práce v zahraničí. 

Zákoník práce důsledně odděluje právní úpravu poskytování náhrad pro 

podnikatelskou sféru odměňující mzdou a pro nepodnikatelskou (rozpočtovou) sféru 

odměňující platem. Úprava pro podnikatelskou sféru se použije pro zaměstnance 

zaměstnavatele, který není státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, 

                                                 
98 K tomu srov. § 4 odst. 2 ZPr. 
99 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 463-464 
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příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou 

plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo 

z úhrad podle zvláštních právních předpisů, a není ani školskou právnickou osobou 

zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona či veřejným neziskovým ústavním 

zdravotnickým zařízením.100 Úprava pro tzv. rozpočtovou sféru se použije 

u zaměstnanců výše zmíněných zaměstnavatelů (institucí). Zákoník práce dále obsahuje 

speciální úpravu pro zahraniční pracovní cesty, opět zvlášť pro podnikatelskou sféru 

a zvlášť pro nepodnikatelskou sféru, kde stanoví odchylky. V oblasti podnikatelské 

sféry vychází právní úprava z jedné z hlavních zásad soukromého práva, tedy „co není 

zakázáno, je dovoleno“ a uvádí tedy minimální povinný rozsah těchto náhrad. Zákoník 

práce v této sféře připouští poskytování i jiných náhrad souvisejících s pracovní cestou 

(např. za ztrátu času strávenou na pracovní cestě cestováním), tyto náhrady je však třeba 

hradit z disponibilního zisku. V oblasti rozpočtové, nepodnikatelské sféry právní úprava 

vychází ze zásady typické pro veřejné právo, tedy „co není povoleno, je zakázáno“ 

a tudíž výčet cestovních náhrad je maximálně možný a nelze jej smluvně či ve vnitřním 

předpise rozšiřovat.101 U zaměstnanců všech zaměstnavatelů platí, že cestovní náhrady 

nepodléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvodu 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Avšak pouze za podmínky, že jsou 

poskytovány v případech a do výše stanovené nebo umožněné pro zaměstnance v tzv. 

rozpočtové sféře.102  

8.2 Druhy cestovních náhrad 

Zákoník práce rozeznává a stanoví bližší podmínky pro poskytování těchto 

cestovních náhrad103: 

 náhrada  jízdních výdajů ־

 náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny ־

 náhrada výdajů za ubytování ־

 náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné či tzv. diety) ־

                                                 
100 K tomu srov. § 109 odst. 3 ZPr. a název III. hlavy sedmé části ZPr. 
101 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 281 
102 Šubrt, B. a kol.. Abeceda mzdové účetní. 19. vydání, ANAG, 2009, str. 115 
103 K tomu srov. § 156 ZPr 
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 náhrada nutných vedlejších výdajů ־

 eventuálně další náhrady výdajů ־

Další druhy cestovních náhrad rozlišuje nařízení vlády č. 62/1994 Sb., 

o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových 

organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, těmito 

druhy jsou náhrada zvýšených životních nákladů v jiné než české měně, náhrada 

zvýšených vybavovacích nákladů, náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování při 

některých cestách zejména do ČR a zpět, náhrada výdajů spojených s přepravou 

osobních věcí.104 

Náhradu jízdních výdajů (letenek, jízdenek, použití taxi, atd.) za použití 

zaměstnatelem určeného dopravního prostředku při pracovní cestě je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnanci ve výši, kterou mu zaměstnanec prokáže. V případě, 

že zaměstnanec použije se souhlasem zaměstnavatele jiný dopravní prostředek, náleží 

mu náhrada cestovních výdajů ve výši odpovídající ceně za předem určený dopravní 

prostředek. Zákoník práce upravuje konkrétně dopravu soukromým motorovým 

vozidlem a hromadnými dopravními prostředky. Pokud zaměstnanec použije na žádost 

zaměstnavatele silniční motorové vozidlo (s výjimkou vozidla, které bylo poskytnuto 

zaměstnavatelem - v tom případě by neměl nárok na náhradu jízdních výdajů), přísluší 

mu za každý kilometr základní náhrada a dále náhrada za spotřebovanou pohonnou 

hmotu.105 Tyto sazby jsou pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry stanoveny jako 

sazby základní, zaměstnavatel je může zvýšit. V případě rozpočtové sféry se jedná 

o sazby fixní. Zákon konkrétně stanoví způsob zjištění a poté výpočtu výše náhrady za 

spotřebovanou pohonnou hmotu. Pokud se jedná o zahraniční pracovní cestu náleží 

zaměstnanci náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně pouze za 

kilometry ujeté mimo území České republiky. Zákoník práce dále upravuje poskytování 

náhrady jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu, kdy není vyloučeno, aby tyto 

cestovní náhrady byly poskytnuty souběžně vedle náhrad za použití soukromého 

motorového vozidla. V praxi se stává, že zaměstnavatel odepírá poskytnout náhradu 

jízdních výdajů určitému zaměstnanci proto, že je tento zaměstnanec vlastníkem síťové 

                                                 
104 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 281 
105 K tomu srov. § 157 odst. 3-5 ZPr. 
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jízdenky. Takovýto postup není správný, neboť síťová jízdenka je v soukromém 

vlastnictví zaměstnance.106 V případě, že tuzemská pracovní cesta trvá déle než 7 

kalendářních dnů, ukládá zákon zaměstnavateli povinnost hradit zaměstnanci nejméně 

jednou za 4 týdny jízdní výdaje za cestu k návštěvě člena rodiny a zpět (členem rodiny 

se rozumí manžel, partner, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené zaměstnanci do 

pěstounské péče nebo výchovy, vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník, pěstoun, popřípadě 

jiný člen domácnosti 107). Je tomu především proto, že déletrvající pracovní cesta je již 

určitým zásahem do života zaměstnance i jeho rodiny. V případě zahraničí pracovní 

cesty je úprava přísnější, podmínkou poskytnutí náhrady jízdních výdajů k návštěvě 

člena rodiny je trvání zahraniční pracovní cesty déle než 1 měsíc a zároveň sjednání 

tohoto práva před vysláním zaměstnance na pracovní cestu.108 Dle mého názoru není 

taktéž vyloučena dohoda o náhradě jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny uzavřená 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v průběhu pracovní cesty, neboť současný 

zákoník je postaven na liberální zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“ a zmíněná 

dohoda je taktéž v zájmu zaměstnance, jehož má pracovní právo za cíl chránit. 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci stravné, které představuje 

náhradu zvýšených výdajů na stravování, např. v restauraci. Stravné má na tuzemských 

pracovních cestách zabezpečovat určitý příspěvek na stravování, které zpravidla bývá 

finančně náročnější než stravování v místě pracoviště či bydliště zaměstnance. Stravné 

při zahraničních pracovních cestách má krýt přijatelné stravování zaměstnance 

v zahraničí vzhledem k praktické nemožnosti stravovat se za české koruny. Pro účely 

poskytování stravného je v zásadě rozhodující trvání pracovní cesty v rámci jednoho 

kalendářního dne. Základní hranicí pro poskytování tuzemského stravného v korunách 

českých je hranice 5 hodin. Pokud trvá pracovní cesta méně než 5 hodin zaměstnavatel 

s podnikatelské sféry stravné poskytnout může, ale nemusí. Zahraniční stravné 

v zahraniční měně ve výši základní sazby denního stravného se obligatorně poskytuje, 

pokud pracovní cesta trvá v kalendářním dni více než 12 hodin, při kratší době trvání se 

poskytuje snížená sazba stravného. Konkrétní výši stravného při tuzemských cestách 

určuje zákoník práce s tím, že je toto ustanovení § 176 novelizováno každoročně dle 

                                                 
106 Kocourek, J. Zákoník práce-poznámky, judikatura, prováděcí předpisy. Praha: EUROUNION Praha 
 s. r. o., 2009, str. 310 
107 K tomu srov. § 187 ZPr. 
108 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 472-475 
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vývoje cen vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rozpočtovou sféru jsou 

částky stravného stanoveny v určitém rozmezí, pro podnikatelskou sféru je dána 

minimální výše tzv. diet. Konkrétní výši u zaměstnavatele by měl stanovit vnitřní 

předpis či kolektivní smlouva. Zahraniční stravné je pak určeno v cizí měně pro 

jednotlivé státy v pevných denních částkách vyhláškou Ministerstva financí. V případě 

průjezdu několika státy výši stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby stravného 

pro stát, ve kterém zaměstnanec tráví během kalendářního dne nejvíce času.109 

V případě, že je na pracovní cestě poskytnuta strava (snídaně, oběd či večeře - nikoliv 

pouhé občerstvení) zaměstnanci bezplatně, umožňuje zákoník práce zaměstnavateli 

stravné zaměstnanci krátit s tím, že stanoví maximální hranice krácení bez ohledu na 

skutečnou hodnotu poskytnutého jídla. Výši krácení musí zaměstnavatel zaměstnanci 

oznámit před započetím pracovní cesty, pokud by tak neučinil, nemůže následně stravné 

zaměstnanci krátit. Pro krácení stravného je rozhodná skutečnost, že zaměstnanec na 

jídlo nepřispíval, není rozhodné, kdo konkrétně jídlo poskytl. Zákoník práce nakonec 

také uvádí důvody, pro které nelze stravné zaměstnanci poskytnout. Dle ustanovené § 

163 odst. 5 a 6 zákoníku jsou jimi návštěva člena rodiny a dohodnuté přerušení pracovní 

cesty z důvodu na straně zaměstnance.110 

Zákoník práce počítá s tím, že zaměstnanci mohou na pracovní cestě vzniknout 

i další nutné výdaje, které s pracovní cestou souvisejí. Druhy a rozsah těchto výdajů 

však blíže nevymezuje. Posouzení, zda se jedná o nutné vedlejší výdaje, je ponecháno 

zaměstnavateli. Určujícími kritérii pro jejich náhradu je to, že vzniknou v přímé 

souvislosti s pracovní cestou, je zde potřeba jejich vynaložení a nejedená se o jiný 

zákoníkem práce výslovně upravený výdaj. V praxi jsou za takové výdaje považovány 

například poplatky za parkování vozidla, výdaje za pracovní telefonické hovory, 

poplatky za úschovu zavazadel, vstupné na odborné akce či nákup odborných publikací. 

Vedlejším výdajem však nejsou výdaje vynaložené na výkon činností, které jsou 

vlastním výkonem práce a které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci uhradit, ale 

nikoliv jako cestovní náhradu, ale jako prokázaný výdaj, který zaměstnanec vynaložil ze 

svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel. Jde například o úhradu cla, 

notářský poplatek, atd. Zaměstnavatel nutné vedlejší výdaje zaměstnanci nahradí, pokud 

                                                 
109 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 282 
110 Svoboda, I. Zákoník práce s komentářem. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, str. 122-123 
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zaměstnanec prokáže jejich výši. Zákon však počítá i s možností, že zaměstnanec 

vedlejší výdaje nebude schopen prokázat, pak zaměstnavatel poskytne zaměstnanci 

náhradu, která odpovídá ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní 

cesty.111 Povahu osobních nutných vedlejších výdajů při pracovní cestě má kapesné, 

které zaměstnavatel v rozpočtové sféře může poskytnout pouze v případě vyslání 

zaměstnance na zahraniční pracovní cestu a to v cizí měně, maximálně ve výši 40 % 

stravného.112 

Pokud jde o náhrady při přijetí a přeložení, obecně platí zásada, že při uzavírání 

pracovního poměru je věcí zaměstnance, aby zajistil na své náklady ubytování, 

stravování a cesty do práce a zpět, popřípadě k rodině tak, aby mohl řádně plnit své 

pracovní povinnosti. Totéž platí v případě přeložení na žádost zaměstnance. Mohou 

však nastat případy, kdy je to zaměstnavatel, kdo má zájem na přijetí či přeložení 

zaměstnance. Proto zákoník práce v ustanovení § 177-178 umožňuje, aby zaměstnavatel 

použil prostředků z veřejných zdrojů i na poskytování náhrad v těchto případech.113 

Pokud však dochází k dočasnému přeložení zaměstnance k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli či k přeložení z důvodu nezbytné provozní potřeby, tedy z důvodů na 

straně zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci cestovní náhrady 

poskytnout dle ustanovení § 165 zákoníku práce.114 

8.3 Vyúčtování cestovních výdajů 

Některé cestovní výdaje musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat (např. 

jízdné, nocležné, nutné vedlejší výdaje), jiné nikoliv (např. stravné, kapesné). 

Prokázáním se rozumí předložení příslušných dokladů (technický průkaz k motorovému 

vozidlu za účelem zjištění spotřeby, doklad o ubytování v hotelu, zaplacení 

parkovného,…). Avšak i tam, kde zákon požaduje prokázání výdajů a zaměstnanec je 

neprokáže, může mu zaměstnavatel poskytnout náhrady v jím uznané výši 

s přihlédnutím k určeným podmínkám pracovní cesty. Pouze při proplácení náhrady 

výdajů za pohonné hmoty se poskytne náhrada ve výši určené podle průměrné ceny dle 

                                                 
111 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 478, 487 
112 Šubrt, B. a kol.. Abeceda mzdové účetní. 19. vydání, ANAG, 2009, str. 115 
113 Svoboda, I. Zákoník práce s komentářem. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, str. 123 
114 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 282 
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vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, že až na uvedenou výjimku 

nemá zaměstnavatel povinnost neprokázané výdaje uhradit.115 

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci, který je 

vyslán na pracovní cestu, zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních 

náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha poskytnuta nebude.116 Na 

rozdíl od předchozí právní úpravy tedy nový zákoník práce stanoví automaticky 

povinnost zaměstnavatele poskytnout zálohu, pokud se nedohodne se zaměstnancem, že 

záloha poskytnuta nebude (starý zákoník práce ukládal tuto povinnost jen na výslovnou 

žádost zaměstnance). Z ustanovení § 183 odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že 

poskytovaná záloha na pracovní cestu se skládá ze dvou část - zálohy na stravné 

a zálohy na ostatní případně vzniklé výdaje, přičemž pro zahraniční pracovní cesty je 

stanovena přesná výše a měna pouze pro zálohu na stravné. Přitom se však předpokládá, 

že také druhá část zálohy (na ostatní případné výdaje) při zahraniční pracovní cestě 

bude poskytnuta ve volně směnitelné měně a to proto, aby zaměstnanec mohl po 

návratu z pracovní cesty provést bez problémů vyúčtování. Zákoník práce umožňuje, 

aby zaměstnavatel poskytl zálohu formou hotovosti, platební karty zaměstnavatele či 

cestovního šeku.117 

Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty 

předložit doklady k vyúčtování a též vrátit nevyúčtovanou zálohu (pokud by tak 

neučinil, má zaměstnavatel právo srazit tuto zálohu z jeho mzdy). Zaměstnavatel poté 

musí do 10 pracovních dnů ode dne předložení dokladů provést vyúčtování pracovní 

cesty a uspokojit nároky zaměstnance, to znamená, že tak nemůže činit například až při 

výplatě mzdy, pokud to není mezi nimi dohodnuto.118 To znamená, že zákoník práce 

umožňuje tyto 10denní lhůty po dohodě prodloužit, ale i zkrátit. Nedodržení stanovené 

či sjednané lhůty nemá za následek ztrátu práva zaměstnance na náhradu cestovních 

výdajů. Zaměstnavatel však může zmeškání lhůty bez vážných důvodů posuzovat jako 

                                                 
115 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 
 281-282 
116 K tomu srov. § 183 odst. 1 ZPr. 
117 Salačová, M. Vyúčtování pracovní cesty zaměstnance. Práce a mzda, č. 12, 2007, str. 32 
118 Šubrt, B. a kol.. Abeceda mzdové účetní. 19. vydání, ANAG, 2009, str. 116 
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porušení povinností vyplývajících z pracovního závazku zaměstnavatele, protože byly 

porušeny předpisy vztahující se k vykonávané práci.119  

V souvislosti s vyúčtováním je třeba také si dát pozor na to, že zákoník práce 

ukládá povinnost vyúčtovat pracovní cestu výhradně zaměstnanci, což prakticky 

znamená, že zaměstnanec po návratu z pracovní cesty vyúčtovává pracovní výdaje 

výhradně za sebe (nikoliv za své kolegy, pokud realizují společnou pracovní cestu). 

V souvislosti s tím se poměrně často vyskytuje nejasnost v případě, že je 

zaměstnavatelem vysláno na pracovní cestu několik zaměstnanců, přičemž jeden z nich 

je vybaven zálohou ve formě platební karty zaměstnavatele a platí touto platební kartou 

nejen za sebe, ale i za své kolegy. Dle názoru JUDr. Marie Salačové se při vydání 

předmětné platební karty, která zní na jméno zaměstnance předpokládá, že ji bude pro 

sebe využívat pouze tento zaměstnanec, i když je k bankovnímu kontu zaměstnavatele. 

Tato platební karta je ve vlastnictví zaměstnavatele a zaměstnanec k ní získává pouze 

dispoziční právo (konkrétní podmínky jsou zpravidla vymezeny ve smlouvě mezi 

bankou a zaměstnavatelem). Pokud by chtěl zaměstnanec - držitel předmětné platební 

karty platit při pracovní cestě výdaje i za jiné zaměstnance, měl by mít k takovému 

postupu zmocnění zaměstnavatele, které by byl v případě potřeby schopen prokázat.120 

Dle mého názoru je v praxi velmi časté, že je-li na pracovní cestu vysláno více 

zaměstnanců, je jim poskytnuta jedna „společná“ platební karta, ze které jsou hrazeny 

výdaje za ubytování, stravu, atd. Bylo by velmi nepraktické a také nákladné zřizovat 

platební karty pro jednotlivé zaměstnance a lze konstatovat, že z jednání zaměstnavatele 

vyplývá jakési konkludentní zmocnění k takovémuto nakládání z platební kartou. 

Pokud jde o zahraniční pracovní cestu zákoník práce umožňuje dohodu 

zaměstnavatele se zaměstnancem o tom, že záloha na zahraniční stravné bude 

poskytnuta v české měně nebo v jiné než pro daný stát prováděcím předpisem stanovené 

měně. Ovšem jen za podmínky, že je k této měně vyhlašován kurz Českou národní 

bankou. Jestliže dojde k takové dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem, je striktně 

stanoven způsob přepočtu (zjistí se korunová hodnota zahraničního stravného, přepočítá 

se na dohodnutou měnu dle kurzu České národní banky v den vyplácení zálohy). Pro 

                                                 
119 Svoboda, I. Zákoník práce s komentářem. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, str. 123-124 
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tento účel nelze používat pevné kurzy. Vyúčtování poté probíhá v té měně, kterou byl 

zaměstnanec zaměstnavatelem vybaven.121 

Cestovní náhrady lze dle zákoníku práce paušalizovat, což však v praxi stále 

není příliš využíváno, také z důvodu nejednotného postupu kontrolních orgánů v této 

oblasti. V zahraničí je obvyklé pro zjednodušení celé agendy poskytovat zaměstnanci 

paušál na ubytování, stravování i místní přepravu, jež zaměstnanec svému 

zaměstnavateli nevyúčtovává, neprokazuje doklady.122 Účelem paušalizace náhrad je 

zjednodušení postupu při vyúčtování pracovních cest, nikoliv nahrazení části mzdy 

nebo platu paušalizovanou náhradou. Pro rozhodnutí zaměstnavatele paušalizovat 

cestovní náhrady není třeba souhlasu zaměstnanců, avšak není vyloučena ani dohoda 

zaměstnavatele se zaměstnancem. Pokud jde o výpočet paušálu zákoník práce jej 

v ustanovení § 182 odst. 2 vymezuje takto: Při sjednávání paušální měsíční či denní 

částky cestovní náhrady, popřípadě při jejím stanovení vnitřním předpisem nebo 

individuálním písemným určením se vychází z průměrných podmínek rozhodných pro 

poskytování cestovních náhrad skupině zaměstnanců nebo zaměstnanci, z výše 

cestovních náhrad a z očekávaných průměrných výdajů této skupiny zaměstnanců nebo 

tohoto zaměstnance. Současně se určí způsob krácení paušální částky za dobu, kdy 

zaměstnanec nevykonává práci. Při paušalizaci tedy zaměstnavatel stanoví průměrnou 

částku, která vychází z několika opakujících se náhrad vyskytujících se za určité 

období. Paušalizovat lze jednotlivé druhy náhrad nebo více či všechny druhy 

dohromady, a to buď pro všechny zaměstnance jednotně, skupinám zaměstnanců nebo 

jednotlivému zaměstnanci. Záleží vždy na konkrétních podmínkách paušalizace 

a potřebách zaměstnavatelů. Paušalizace se používá především u zaměstnavatelů 

s vysokým výskytem pracovních cest pro zaměstnance, kteří tyto pracovní cesty 

pravidelně nebo obvykle vykonávají.123  

                                                 
121 Salačová, M. Vyúčtování pracovní cesty zaměstnance. Práce a mzda, č. 12, 2007, str. 33 
122 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 282 
123 Kahle, B. K problematice pracovních cest. Právo a zaměstnání, č. 1-2, 2000, str. 12-13  
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8.4 Cestovní náhrady poskytované dle mezinárodní smlouvy či na 
základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním 
zaměstnavatelem 

Tato zvláštní úprava obsažená v ustanovení § 188 zákoníku práce zabezpečuje, 

aby zaměstnanci, kterému na zahraniční pracovní cestě náležejí cestovní nebo obdobné 

náhrady podle mezinárodní smlouvy, byla zachována práva, které zabezpečuje zákonná 

úprava. Úprava obsažená v zákoníku práce je tedy jakýsi základ a minimum. Pokud 

tedy zaměstnanci vyslanému na zahraniční pracovní cestu přísluší dle mezinárodní 

smlouvy náhrady cestovních či obdobných výdajů v nižší výši, než kterou stanoví 

zákoník práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu cestovní náhrady ve výši 

rozdílu mezi právem založeným zákoníkem práce a mezinárodní smlouvou. Naopak 

pokud jsou náhrady poskytované dle mezinárodní smlouvy stejné nebo vyšší, 

zaměstnavatel již cestovní náhrady dle zákoníku práce neposkytuje. Pokud jde 

o vzájemnou výměnu zaměstnanců, jedná se zde o odchylnou úpravu stravného a 

kapesného. Pro zaměstnance v České republice nemůže být z povahy věci při cestách 

v České republice stanoveno zahraniční stravné. Je proto nutné stanovit postup pro 

případ, že se zaměstnavatel zaváže hradit stravné na území České republiky 

zahraničnímu zaměstnanci na základě dohody o vzájemné výměně zaměstnanců, pro 

kterého jde o zahraniční pracovní cestu. Stravné se zaměstnanci zahraničního subjektu 

poskytuje nejméně ve výši horní hranice stravného dle ustanovení § 176 odst. 1 

zákoníku práce, pokud je zaměstnavatel na území české republiky zaměstnavatelem 

z rozpočtové sféry, může poskytnout až dvojnásobek uvedené částky.124 

8.5 Daňové souvislosti 

Na úpravu cestovních náhrad je navázána i úprava daně z příjmů a pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Základní filozofií úpravy obsažené v novém zákoníku práce, je neklást 

ekonomické bariéry v poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnavatelům, kteří 

nepochází z tzv. rozpočtové sféry, než je stanovený minimální sociální standard v hlavě 

II. části sedmé zákoníku práce, ale současně zamezit přelévání prostředků na mzdy do 

nezdaněných cestovních náhrad. Východiskem je tedy výše cestovních náhrad 
                                                 
124 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 507 
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stanovená nebo umožněná v hlavě III. časti sedmé zákoníku práce pro zaměstnance 

zaměstnavatelů z rozpočtové sféry. Do tohoto rozsahu se cestovní náhrady nepovažují 

za příjmy ze závislé činnosti a nejsou tedy předmětem daně z příjmů, stejně jako 

hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách. 

Jiné a vyšší náhrady jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů, zdanitelným příjmem zaměstnance. Na tento princip u daně 

z příjmů je navázána úprava pojistného, která za vyměřovací základ zaměstnance 

stanoví úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od 

této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, 

které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem 

se pak rozumí plnění, jehož hodnota je na příslušném účtu zaměstnavatele účtována 

jako náklad nebo úbytek prostředků, a které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě 

poskytnuto zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch. 

Zaměstnavateli z podnikatelské sféry se veškeré náhrady cestovních výdajů 

poskytnuté zaměstnancům v souladu se zákoníkem práce odečtou od základu pro 

zjištění daně z příjmů, protože jsou dle zákona o daních z příjmu považovány za výdaje 

(náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Horní 

hranice výše cestovních náhrad není pro zaměstnavatele z nerozpočtové sféry uvedena, 

ani není zakázáno poskytovat jakékoliv jiné (fakultativní) cestovní náhrady. Z části 

cestovních náhrad nad rámec stanovený v hlavě II. sedmé části zákoníku práce odvede 

zaměstnavatel za zaměstnance pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, protože jsou pro zaměstnance 

zdanitelným příjmem. 125 

8.6 Cestovní náhrady a jiné právní vztahy 

Je-li s konkrétní osobou uzavřena jiná dohoda, nezakládající pracovněprávní 

vztah (např. smlouva o dílo dle občanského zákoníku, smlouva o výkonu funkce 

statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu dle obchodního zákoníku), je rozsah 

nároků na náhradu případných cestovních výdajů a jejich výše zcela ponechána na 

                                                 
125 Hochman, J. a kol. Zákoník práce. Komentář a předpisy a judikatura související. Praha: Linde Praha, 
 a. s., 2007, str. 507-508 
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domluvě smluvních stran. Při ujednání těchto nároků mohou smluvní strany odkázat na 

úpravu obsaženou v zákoníku práce nebo ji dokonce do smlouvy převzít. Zákoník práce 

se však na tyto nároky automaticky nepoužije. Není-li tedy nic ujednáno, nelze se 

zákoníku práce dovolávat.126 

Vzhledem k vymezení předmětu právní úpravy nelze cestovní náhrady 

poskytovat ani osobám ve služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

soudcům, představitelům státní moci. Nároky těchto osob spojené s cestami spojenými 

s výkonem služby či funkce a se změnami místa výkonu služby či funkce upravují 

výlučně právní předpisy. Aplikace zákoníku práce je tedy zcela vyloučena. Těmto 

osobám vznikají výlučně a pouze ty nároky, které jsou výslovně upraveny zvláštními 

právními předpisy pro konkrétní skupinu osob a to bez ohledu na to, zda je rozsah 

těchto nároků shodný či odlišný od nároků upravených zákoníkem práce.127 

                                                 
126 Svoboda, I. Zákoník práce s komentářem. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, str. 507 
127 Kocourek, J. Zákoník práce-poznámky, judikatura, prováděcí předpisy. Praha: EUROUNION Praha 
 s. r. o., 2009, str. 309 
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9. Vysílání zaměstnanců 

9.1 Kolizní povaha ustanovení 

Zaměstnavatel je oprávněn na základě předchozí dohody vyslat zaměstnance ve 

výkonu práce do zahraničí, tedy např. na zahraniční pracovní cestu. V případě výkonu 

práce v jiném státě dochází ke střetu mezi právním řádem státu, na jehož území je práce 

vykonávána, a právním řádem státu, v němž má zaměstnanec stálé pracoviště. Proto se 

stalo více než  potřebným především na úrovni komunitárního práva upravit situaci, kdy 

zaměstnanec zaměstnavatele působícího v členském státě Evropské unie (dále jen 

„EU“) vyšle svého zaměstnance k poskytování služeb na území jiného členského 

státu.128 

Stalo se tak směrnicí č. 96/71/ES o vysílání pracovníků129 v rámci poskytování 

služeb. Cílem této směrnice je stanovit pracovní podmínky, které musí přijímající stát 

vyslaným pracovníkům garantovat nezávisle na tom, kterým právem se řídí jejich 

pracovní smlouva a také předcházet importu „levnějších pracovních činností“ (tzv. 

sociální dumping) z jiného členského státu kvůli snížení vlastních nákladů 

zaměstnáváním levnějších pracovních sil. Směrnice také úzce souvisí s odstraňováním 

překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy, které představují jeden 

z cílů EU.130 Svoboda volného pohybu služeb dle čl. 49 a násl. Smlouvy o založení 

Evropského společenství znamená zákaz omezení volného poskytování služeb uvnitř 

EU pro příslušníky členských států, kteří podnikají v některém jiném státě EU než je 

příjemce služeb. Jestliže za účelem takovéhoto nadnárodního poskytování služeb 

poskytovatel dočasně vyšle do jiného státu své zaměstnance, aby tam jeho jménem 

vykonávali tomu odpovídající práci, vzniká otázka pracovněprávního postavení 

vyslaných zaměstnanců. Tyto zaměstnance je třeba i dle názoru Evropského soudního 

dvora (dále jen „ESD“) odlišovat od migrujících zaměstnanců, neboť pokud jde 

                                                 
128 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 
 124-125 
129 Dle ESD je pojem „pracovník“ svébytným pojmem komunitárního práva. Pro posouzení, zda se jedná 
 o pracovníka v komunitárním smyslu, je kritériem výkon práce o určité ekonomické hodnotě podle 
 pokynů druhého subjektu za odměnu. Nepřihlíží se přitom k právní povaze vztahu, na základě kterého 
 jsou takové aktivity konány, k výši výdělku či délce pracovního úvazku, pokud se jedná o skutečný 
 a nezastřený výkon práce. 
130 Šubrt, B. Hůrka, P. Pracovní podmínky při vysílání zaměstnanců k výkonu práce na území jiných 
 členských států Evropské unie. Práce a mzda, č. 6-7, 2004, str. 1 
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o vysílané zaměstnance, ti se po poskytnutí služby vracejí do země původu, aniž by 

vstupovali na pracovní trh.131 

Citovaná směrnice byla implementována do ustanovení § 319 zákoníku práce, 

které upravuje situaci, kdy je zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu EU 

vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České 

republiky. V tom případě se na vyslaného zaměstnance vztahuje úprava České 

republiky (princip teritoriality), pokud jde o maximální délku pracovní doby 

a minimální dobu odpočinku, minimální délku dovolené za kalendářní rok či její 

poměrnou část, minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky 

za práci přesčas, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky těhotných 

zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po 

porodu a mladistvých zaměstnanců, rovné zacházení se zaměstnanci 

a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace, pracovní podmínky při agenturním 

zaměstnávání. To však neplatí, pokud se při porovnávání právní úpravy České republiky 

a státu, z něhož byl zaměstnanec vyslán, ukáže, že úprava druhého státu je pro 

zaměstnance výhodnější.132 Dané ustanovení zákoníku práce lze označit za tzv. 

jednostrannou kolizní normu (nutně použitelnou normu), která upravuje podmínky 

výkonu práce na území České republiky. Tato norma je absolutně kogentní normou, a to 

i z hlediska kolizně-právního, to znamená, že se od ní nelze odchýlit ani volbou 

odlišného práva. 133  

9.2 Osobní rozsah 

Ustanovení § 319 zákoníku práce se vztahuje na všechny zaměstnavatele, kteří 

se usídlili v některém z členských států EU a kteří vyšlou svého zaměstnance k výkonu 

práce do České republiky. Naopak na zaměstnavatele se sídlem v České republice, který 

vysílá své zaměstnance do jiné země EU, se pro určení pravidel vysílání vztahuje právní 

úprava země vyslání (např. ustanovení § 5 slovenského zákoníku práce). Každý členský 

stát EU má totiž povinnost implementovat směrnici o vysílání zaměstnanců. Dané 

                                                 
131 Dobřichovský, T. Vysílání zaměstnanců do zemí Evropské unie v kontextu zákoníku práce 
 a evropského práva. Právo a zaměstnání, č. 7-8, 2004, str. 9 
132 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 125 
133 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 786 
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ustanovení však upravuje pouze poskytování služeb (jakákoliv samostatná výdělečná 

činnost poskytovaná zpravidla za úplatu), které může spočívat v těchto případech: 

 Zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance na území jiného členského státu EU na ־

vlastní účet, pod svým vedením, aby na základě smlouvy uzavřené mezi tímto 

zaměstnavatelem a stranou, pro kterou jsou služby určeny, která je činná v jiném 

členském státě, pro ni tento zaměstnanec pracoval. Mezi vysílajícím 

zaměstnavatelem a zaměstnancem musí po celou dobu vysílání existovat 

pracovněprávní vztah. 

 Zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance do provozovny nebo podniku ־

náležejícího ke stejné skupině podniků (koncernu) působící na území jiného 

členského státu. Po dobu vyslání zaměstnance musí existovat pracovněprávní 

vztah mezi zaměstnavatelem a vyslaným zaměstnancem. 

 Zaměstnavatel působící jako agentura práce vyšle (pronajme) zaměstnance ־

k uživateli, který má sídlo nebo vykonává činnost na území České republiky. Po 

dobu vyslání musí být zachován pracovní poměr mezi agenturou práce 

a zaměstnancem. Pro tento případ se používá termín „pronájem zahraniční 

pracovní síly“ nebo „mezinárodní pronájem pracovní síly“, ve skutečnosti se jedná 

o úpravu dočasného přenechání pracovní síly zaměstnance jinému subjektu za 

úplatu.134  

Podmínkou aplikace směrnice je výkon činnosti (poskytování služeb) 

zaměstnancem pro třetí subjekt na území členského státu, kam je zaměstnanec 

zaměstnavatelem vyslán a časová omezenost této činnosti. Z hlediska pracovněprávního 

lze tedy vyslání realizovat pracovní cestou, přeložením, dočasným přidělením agenturou 

práce k výkonu práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu či sjednáním místa 

výkonu práce v zahraničí po časově omezenou dobu. 135  

9.3 Věcný rozsah 

Ustanovení § 319 zákoníku práce stanoví pracovní podmínky, které musí 

zaměstnavatel vyslaným zaměstnancům garantovat nezávisle na tom, jakým právem se 
                                                 
134 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 786-787 
135 Hůrka, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
 komentářem k 1. 9. 2008. ANAG, 2008, str. 670 
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bude řídit jejich pracovněprávní vztah. Předmětem úpravy nejsou pouze individuální, 

ale také kolektivní pracovněprávní vztahy. Směrnice o vysílání pracovníků stanoví, že 

vysílající zaměstnavatel je povinen porovnávat pracovní podmínky zakotvené 

kolektivními smlouvami nebo rozhodčími nálezy, které byly prohlášeny za všeobecně 

použitelné, avšak toto platí pouze pro oblast stavebních činností, vymezených v příloze 

směrnice. Český zákonodárce tuto úpravu do zákoníku práce výslovně neprovedl, lze 

tedy vyjít z formulace „vztahuje se na něho úprava České republiky“. Kolektivní 

smlouvy jsou pramen práva, a proto také součástí českého právního řádu.136 Za 

všeobecně použitelnou může být prohlášena kolektivní smlouva vyššího stupně.137 

9.4 Porovnávané pracovní podmínky 

Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu EU vyslán k výkonu 

práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, musí 

vysílající zaměstnavatel porovnávat úpravu taxativně stanovených pracovněprávních 

institutů v české úpravě a v úpravě vysílajícího (domovského) státu zaměstnance. Jedná 

se o tyto instituty: 

 ,maximální délka pracovní doby a minimální doba odpočinku ־

 ,minimální délka dovolené za kalendářní rok či její poměrná část ־

 minimální mzda, příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci ־

přesčas, 

 ,bezpečnost a ochrana zdraví při práci ־

 ,pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí ־

a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců, 

 ,rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace ־

 .pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání ־

U každého nároku se posuzuje výhodnost pro zaměstnance individuálně, na 

zaměstnance se pak vždy vztahuje úprava pro něj nejvýhodnější. Takováto kolizní 

úprava vyvolává v praxi řadu problémů. Jedním z nich je například nejasné vymezení 

porovnávaných institutů (Patří do institutu dovolené i minimální výše náhrady za 

                                                 
136 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 788 
137 Blíže viz zákon č. 2/1991 Sb.,o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 
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dovolenou? Zřejmě nikoliv. Patří do délky pracovní doby a doby odpočinku i otázka 

státních svátků? Zřejmě ano. Atd.).138  

Povinnost aplikovat několik právních řádů najednou vede ke štěpení smluvního 

statutu. Navíc dochází k porušení zásady rovnosti, neboť vyslaní zaměstnanci jsou 

oproti ostatním (nevyslaným) zaměstnancům zvýhodněni. Jakýmsi porušením zásady 

rovnosti může být také to, že porovnávání právních úprav potenciálně se vztahujících na 

zaměstnance není vyrovnáno jejich povinnostmi vůči zaměstnavateli. Jedná se tedy 

o úpravu jednostranně výhodnou pouze pro vyslané zaměstnance.139 

Při uplatňování směrnice o vysílání pracovníků a tedy i ustanovení § 319 

zákoníku práce je nezbytné zajištění dostupnosti potřebných informací o jednotlivých 

národních úpravách. Členské státy EU proto podle čl. 4 Směrnice o vysílání pracovníků 

mají odpovídající závazky ke spolupráci v oblasti informací, což zahrnuje mj. povinnost 

určit kontaktní místa a učinit opatření za účelem všeobecného zpřístupnění informací 

o pracovních podmínkách. Odpovědnost v oblasti spolupráce mají většinou příslušná 

oddělení ministerstev, úřadů či inspektorátů práce.140 

9.5 Výjimky z režimu porovnávání pracovních podmínek 

Podmínkou aplikace úpravy týkající se minimální délky dovolené a minimální 

úpravy odměňování je, že doba vyslání zaměstnance k výkonu práce přesáhla celkově 

dobu 30 dnů v kalendářním roce. To znamená, že porovnávání pracovních podmínek 

týkajících se dovolené a odměňování nedochází v případě tzv. krátkodobého vyslání. 

Pokud však jde o zaměstnance vyslaného k výkonu práce agenturou práce, tak se 

splnění této podmínky nevyžaduje.141 

                                                 
138 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 789  
139 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 789 
140 Dobřichovský, T. Vysílání zaměstnanců do zemí Evropské unie v kontextu zákoníku práce 
 a evropského práva. Právo a zaměstnání, č. 7-8, 2004, str. 10 
141 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 788 
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9.6 Organická vazba 

Zákoník práce chrání tímto ustanovením každého zaměstnance, který během 

vymezené doby provádí pracovní výkony na teritoriu jiného státu (zde České 

republiky), než je ten, na jehož území obvykle pracuje. Kdo je zaměstnanec, se posoudí 

podle českých právních předpisů. Členské státy se různými způsoby snažily zamezit 

zneužívání institutu vysílání zaměstnanců k obcházení národních systémů sociálního 

zabezpečení a ochrany trhu práce. ESD tuto pravomoc členských států jako celek 

akceptoval, avšak konstatoval, že je nepřiměřeným požadavkem, aby dotčení vyslaní 

zaměstnanci byli zaměstnáni u vysílajícího zaměstnavatele po dobu nejméně jednoho 

roku nebo s ním měli uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. 

Lze položit otázku, zda je tedy zaměstnavatel nějak omezen při výběru 

zaměstnanců, které hodlá vyslat do jiného členského státu EU, respektive při úpravě 

vztahu s těmito zaměstnanci. Odpověď lze nalézt v rozhodnutí Administrativní komise 

č. 181 z 13. prosince 2008142. Toto rozhodnutí stanoví, že ve vztahu mezi vyslaným 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, který jej vysílá, musí být zachována tzv. organická 

vazba, kdy musí být kumulativně splněna skutečnost, že zaměstnanec normálně pracuje 

pro zaměstnavatele, který jej vysílá a že vysílaný zaměstnanec vykonává práci v jiném 

členském státě pro vysílajícího zaměstnavatele.143 Při ověřování funkčnosti organické 

vazby se bere v úvahu například  a) že pracovní poměr musí trvat po celou dobu vyslání 

se všemi právy a povinnosti z tohoto vztahu vyplývajícími, b) že zaměstnanec musí být 

odměňován vysílajícím zaměstnavatelem, c) že pravomoc ukončit s vyslaným 

zaměstnancem pracovní poměr má pouze zaměstnavatel, který ho vyslal, d) že 

odpovědnost za práci vyslaného zaměstnance nese vysílající zaměstnavatel, e) že nesmí 

být současně uzavřen pracovní poměr se zaměstnavatelem, ke kterému je zaměstnanec 

vyslán. Skutečnost, že zaměstnavatel vyšle zaměstnance na území jiného členského 

státu, dále předpokládá, že tento zaměstnavatel je ekonomicky aktivní ve vysílajícím. 

Ekonomická aktivita vysílajícího zaměstnavatele na území České republiky se posuzuje 

podle poměru vyslaných zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců tohoto 

zaměstnavatele či doložením dokladů o získaných zakázkách v České republice.144 

                                                 
142 Rozhodnutí 2001/891/EC 
143 K tomu srov.  čl. 14 odst. 1 písm a) nařízení č. 1408/71, v účinném znění 
144 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 787-788 
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9.7 Kontrola zaměstnavatele a vyslaných pracovníků 

ESD ve své judikatuře uznal, že členské státy mohou ověřovat, zda nedochází ke 

zneužívání volného pohybu služeb. Kontrola může být zaměřena i na obcházení 

imigračních předpisů. Musí být však vykonávána způsobem přiměřeným, který nesmí 

omezovat volný pohyb více, než je nezbytně nutné. Dle ustanovení § 95 odst. 2 zákona 

č. 435/2004, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů je před uzavřením smlouvy, 

na základě které dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území České republiky, 

tuzemská právnická nebo fyzická osoba povinna projednat s příslušným úřadem práce 

zejména počty a profese vyslaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.  

Jako nepřiměřený se dle judikatury ESD ukázal požadavek členského státu, aby 

zaměstnavatelé vysílající zaměstnance na území jiného členského státu EU měli 

zástupce bydlícího v tomto členském státě. Dle ESD by bylo postačující jmenování 

jedné osoby z řad vyslaných zaměstnanců, která bude zajišťovat kontakt mezi 

zahraničním vysílajícím zaměstnavatelem a příslušným kontrolním orgánem členského 

státu. Dalším příkladem zakázaného omezování volného pohybu služeb je povinnost 

získat povolení pro vysílajícího zaměstnavatele nebo potvrzení o evropském vyslání, 

k jehož vydání je třeba pracovní poměr vyslaného zaměstnance na dobu nejméně 

jednoho roku či na dobu neurčitou. Naopak uložení povinnosti uchovávat určité 

dokumenty (např. pracovní smlouvu, výplatní pásky, …) na stavbě v jazyce 

hostitelského státu bylo shledáno jako přiměřené.145  

                                                 
145 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 789-790 
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10. Služební cesta 

V praxi bývá pojem služební cesty používán jako synonymum cesty pracovní. 

Institut služební cesty však najdeme upravený v zákoně č. 218/2002 Sb., o službě 

státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců 

a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších 

přepisů. Služební zákon obsahuje zvláštní právní úpravu služebních poměrů státních 

zaměstnanců, kteří vykonávají ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou 

Česká republika poskytuje veřejnosti (nevztahuje se však na politiky, osoby jejichž 

poměry upravují zvláštní zákony a na pomocníky), upravuje také organizační věci státní 

služby, přípravu na službu, řízení ve věcech služby, vzdělávání či odměňování státních 

zaměstnanců. Služební zákon zavádí tzv. služební poměr zaměstnance ke státu, jež je 

upraven právě tímto zákonem. Služební poměr je tedy poměrem k České republice. 

Jedná se o veřejnoprávní vztah, který vzniká jmenováním (jednostranným aktem 

služebního orgánu) a vzniká po složení slibu jmenovanou fyzickou osobou. Subjekty 

tohoto vztahu jsou stát (právnická osoba zastoupená služebními orgány, jež vystupují 

jménem státu) a státní zaměstnanci (fyzické osoby, která splňují zákonem stanovené 

předpoklady, složily povinnou úřednickou zkoušku, byly do služby jmenovány a složily 

předepsaný služební slib).146 Zákoník práce se na tento vztah použije pouze tehdy, kdy 

to služební zákon stanoví, to znamená, že je použita forma delegace na zákoník práce ve 

smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákoníku práce. 

Problémem služebního zákona však je, že přestože se jedná o zákon z roku 2002 

převážná část jeho ustanovení (včetně úpravy služební cesty) dosud nenabyla účinnosti. 

Účinnost zákona byla již několikrát odložena jak z objektivních, tak ze zástupných 

důvodů. Důvodem byla například jeho vysoká finanční náročnost, respektive nedostatek 

finančních prostředků na jeho realizaci, šlo však také o to, že zákon je ve své stávající 

podobě administrativně náročný, svěřuje rozsáhle pravomoci ve věcech státní služby 

generálnímu řediteli státní služby a personálním ředitelům na ministerstvech a v Úřadu 

vlády České republiky.147 Dnes je účinnost toho zákona stanovena k 1. 1. 2012 je však 

                                                 
146 Dostupné z:  http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/statni-sluzba/aktualni-informace/anal_za.pdf  
 [citováno 8.7.2009] 
147 Dostupné z:  http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/statni-sluzba/aktualni-informace/anal_za.pdf 
 [citováno 8.7.2009] 
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otázkou, zda opět k odložení účinnosti na pozdější datum nedojde či zda zákon nebude 

nahrazen zákonem jiným. Do té doby, než nabude služební zákon účinnosti, se poměry 

státních zaměstnanců řídí zákoníkem práce, kdy se jedná o „klasické“ pracovní poměry 

založené pracovní smlouvou či eventuálně jmenováním. 

Služební cestou rozumí zákon dobu od nástupu státního zaměstnance na cestu 

k výkonu služby do jiného místa, než je služební působiště státního zaměstnance, včetně 

doby výkonu služby v místě, které je cílem služební cesty, do ukončení této cesty.148 

Zahraniční služební cestou je pak doba služební cesty z České republiky do zahraničí, ze 

zahraničí do České republiky a doba služební cesty v zahraničí.149 

Ustanovení § 38 odst.1 služebního zákona stanoví, že služební úřad může vyslat 

státního zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na služební cestu, a to i bez jeho 

souhlasu. Služební úřad určí místo nástupu a místo cíle služební cesty, dobu trvání, 

způsob dopravy a jejího ukončení; může též určit další podmínky služební cesty. Při 

vyslání na služební cestu musí být přihlédnuto k osobnímu stavu, rodinným poměrům 

a povinnostem státního zaměstnance, které má k rodině. Z uvedeného vyplývá, že je 

možné vyslat státního zaměstnance na služební cestu i bez jeho souhlasu. Dle mého 

názoru toto ustanovení je v rozporu s Úmluvou MOP o nucené práci a také s Listinou 

základních práv a svobod (viz kapitola 3). Souhlasu je však i dle služebního zákona 

třeba, pokud má být na služební cestu vyslána těhotná státní zaměstnankyně, státní 

zaměstnankyně/zaměstnanec pečující o děti do 8 let věku či osamělá státní 

zaměstnankyně/zaměstnanec pečující o dítě, jež nedosáhlo 15 let věku.150 Státní 

zaměstnanec koná služební cestu dle příkazů představeného, který jej na služební cestu 

vyslal a je povinen na stoupit služební cestu i v den pracovního klidu, jestliže je to třeba 

k plnění pracovních úkolů. 151 

                                                 
148 K tomu srov. § 38 odst. 6 služebního zákona. 
149 K tomu srov. § 38 odst.7 služebního zákona. 
150 K tomu srov. § 38 odst. 2,3 služebního zákona 
151 K tomu srov. § 38 odst. 4,5 služebního zákona 
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11. Pracovní cesta v zahraničních právních předpisech 

11.1 Slovenská republika 

Právní úpravu institutu pracovní cesty najdeme v zákoně č. 311/2001 Z.z., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „slovenský zákoník práce“). 

Ustanovení § 57 slovenského zákoníku práce definuje pracovní cestu jako vyslání 

zaměstnance k výkonu práce mimo obvod obce pravidelného pracoviště či bydliště 

zaměstnance na nezbytně potřebnou dobu. To znamená, že slovenský zákoník práce sice 

uvádí jako podstatnou náležitost pracovní smlouvy místo výkonu práce152, avšak pro 

účely úpravy pracovní cesty je stěžení pojem pravidelné pracoviště. Je zde tedy 

odstraněna určitá rozpolcenost, kterou známe z českého zákoníku práce, kdy za 

pracovní cestu je považováno vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané 

místo výkonu práce, ale cestovní náhrady jsou poskytovány i v případě vyslání 

zaměstnance k výkonu práce mimo pravidelné pracoviště. 

I v případě slovenské úpravy se vyžaduje souhlas zaměstnance s pracovní 

cestou, ale slovenský zákoník práce stanoví pro tuto podmínku výjimky, které česká 

právní úprava nezná. Takovouto výjimkou je to, že vysílání na pracovní cestu vyplývá 

přímo z povahy dohodnutého druhu práce (obchodní zástupce, opravář,) nebo místa 

výkonu práce nebo pokud je možnost vysílání na pracovní cesty dohodnuta již 

v pracovní smlouvě.153 To znamená, že obecně se vyžaduje souhlas zaměstnance 

s konkrétní pracovní cestou, pokud není naplněna některá ze zákonem stanovených 

výjimek či není dán jakýsi generální souhlas s vysíláním na pracovní cesty již 

v pracovní smlouvě. 

Úpravu cestovních náhrad najdeme v samostatném zákoně č. 283/2002, Z.z., o 

cestovných náhradách, ve znění pozdějších předpisů. Právní úprava cestovních náhrad 

je velmi podobná úpravě obsažené v českém zákoníku práce. Výše zmíněný zákon 

vymezuje okruh osob, kterým náleží cestovní náhrady, rozlišuje zahraniční a tuzemskou 

pracovní cestu a stanoví a podrobněji vymezuje jednotlivé druhy cestovních náhrad, 

kterými jsou např. náhrady cestovních výdajů, výdajů za ubytování či stravné.154 

                                                 
152 K tomu srov § 43 odst. 1 slovenského zákoníku práce 
153 K tomu srov. § 57 slovenského zákoníku práce 
154 Dostupné z: http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/pracujem  [citováno 8.7.2009] 
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11.2 Spolková republika Německo  

Právní úprava pracovní cesty, ale i dalších pracovněprávních institutů je značně 

roztříštěná. Právní úpravu najdeme v především v národních zákonech, avšak ani na 

úrovni jednotlivých zemí se nejedná o úpravu komplexní, obsaženou v jediném zákoně. 

Pracovní cestou se rozumí dočasný výkon práce zaměstnancem mimo místo své 

běžné pracovní činnosti, po dokončení potřebných prací se zaměstnanec vrací zpět na 

své pravidelné pracoviště.155 Povinnost zaměstnance k pracovní cestě zpravidla vyplývá 

ze samotného druhu vykonávané práce, jež je stanoven v pracovní smlouvě, popřípadě 

z příslušného obecného nebo konkrétního pokynu zaměstnavatele. V celé řadě 

zaměstnání patří pracovní cesty všeobecně ke smluvním povinnostem zaměstnance, ale 

jakýsi základ, dle kterého by každý zaměstnanec byl povinen vykonat pracovní cestu 

německým právem stanoven není. V pochybnostech je třeba vyložit pracovní smlouvu. 

Pro některé druhy zaměstnání mohou být pracovní cesty hlavní náplní práce (řidič 

kamiónu, turistický průvodce), pro jiné pak jakýmsi předpokladem k naplnění hlavní 

činnosti (cesty podomních prodavačů, pracovníků na stavbách).156 

Proplácení pracovní cesty (mzda a pracovní náhrady) se řídí pracovní smlouvou, 

popřípadě kolektivní smlouvou, jež je pro zaměstnavatele závazná. Pokud jde o výkon 

práce, který připadne na běžnou pracovní dobu je dle ustanovení § 324 BGB 

poskytována mzda jako by byla poskytována zaměstnanci, který není na pracovní cestě, 

stejně tak pokud jde o cestování do místa výkonu práce při pracovní cestě. Pokud však 

toto cestování nespadá do běžné pracovní doby je propláceno pouze tehdy, pokud byla 

náhrada výslovně sjednána nebo pokud je možno ji dle okolností (ustanovení § 612 

odst.1 BGB) očekávat.157 Z cestovních výdajů jsou zaměstnanci zaměstnavatelem 

propláceny např. cestovní výdaje, výdaje za ubytování, výdaje za stravování. Není 

vyloučeno ani poskytování paušálních náhrad. Opět jsou pravidla pro poskytování 

cestovních náhrad upraveny v pracovní smlouvě, popřípadě ve smlouvě kolektivní.158 

                                                 
155 Dostupné z http://www.arbeitsratgeber.com/geschaeftsreise_0095.html  [citováno 14.7.2009] 
156 Richardi, R. Wlotzke, O. Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht. 2 Auflage. München: C.H. Beck, 
 2000, z. 963-964 
157 Richardi, R. Wlotzke, O. Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht. 2 Auflage. München: C.H. Beck, 
 2000, z. 963-964 
158 Dostupné z http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstreise [ citováno 14.7.2009] 
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Závěr 

Tématem této diplomové práce byla „pracovní cesta“. Jako cíl jsem si vytyčila 

především zpracovat ucelený přehled právní úpravy tohoto pracovněprávního institutu. 

Toto téma sice není z hlediska historie pracovního práva tématem novým, nedá se však 

v žádném případě říci, že je to téma nedůležité či nezajímavé. Pracovní právo je 

právním odvětvím, které se dotýká většiny dospělé části populace a stále větší část 

zaměstnavatelů vysílá své zaměstnance na pracovní cesty, tedy stále větší počet 

zaměstnanců dočasně vykonává práci mimo sjednané místo výkonu práce. Lze 

konstatovat, že dobrá znalost pracovněprávních předpisů je nutností jak pro 

zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Dnes je větší část právní úpravy obsažena 

v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, který byl také 

stěžejním právním předpisem pro tuto diplomovou práci. 

V 2. kapitole diplomové práce jsem se zabývala změnami pracovního poměru 

obecně. Pracovní poměr je základním právním vztahem vyskytujícím se v pracovním 

právu. Není vyloučeno, že v průběhu jeho trvání dojde ke změně. Takovouto změnou 

může být změna na straně zaměstnavatele či změna v obsahu pracovněprávního vztahu. 

Krom pracovní cesty lze definovat jako změnu pracovněprávního vztahu situaci, kdy 

dojde k převedení zaměstnance na jinou práci či jeho přeložení. Vysláním zaměstnance 

na pracovní cestu však dochází ke změně pracovního poměru nejčastěji. 

Ve 3. kapitole jsem se zaměřila především pomocí historické metody na vývoj 

právní úpravy v oblasti pracovní cesty. Lze konstatovat, že institut pracovní cesty se 

vyvíjel především v oblasti podmínek, za kterých může zaměstnavatel vyslat 

zaměstnance na pracovní cestu. Právní úprava po dlouhou dobu umožňovala vyslat 

zaměstnance na pracovní cestu, aniž by byl potřeba souhlas tohoto zaměstnance se 

svým vysláním. Takováto právní úprava však byla v rozporu s Úmluvou mezinárodní 

organizace práce o nucené nebo povinné práci z roku 1930, jež se stala pro 

Československou republiku závaznou ještě před zákoníkem práce z roku 1965 a po roce 

1989 se tato právní úprava dostala do rozporu také s Listinou základních práv a svobod. 

Z těchto důvodů právní úprava pracovní cesty doznala změny v rámci tzv. harmonizační 

novely zákoníku práce v roce 2000, přesto ani tato právní úprava nebyla zcela bez vady, 
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neboť zákoník práce ve znění této novely sice již vyžadoval souhlas zaměstnance se 

svým vyslání, ale tento souhlas musel být obsažen v pracovní smlouvě, což v praxi 

přinášelo problémy. I tato kritika byla tvůrci nového zákoníku práce vzata v úvahu 

a současná právní úprava vyžaduje dohodu zaměstnance se zaměstnavatelem ohledně 

vysílání zaměstnance na pracovní cesty. Tato dohoda však nemusí být obsažena 

v pracovní smlouvě, může být písemná, ústní či konkludentní. 

Ve 4. kapitole jsem se věnovala ústředním pojmům, jež souvisí s institutem 

pracovní cesty. Těmito pojmy jsou místo výkonu práce, jež musí být jako podstatná 

náležitost sjednáno v pracovní smlouvě. Zákon umožňuje sjednání více míst jako místa 

výkonu práce, ani přesně nestanoví, jak úzce či široce má být místo výkonu práce 

sjednáno. Dalším pojmem je pojem pravidelného pracoviště, jež úzce souvisí 

s institutem cestovních náhrad. Pravidelné pracoviště může být zaměstnancem 

a zaměstnavatelem sjednáno v pracovní smlouvě, pokud tomu tak není, je jí sjednané 

místo výkonu práce. Pravidelným pracovištěm však musí být vždy maximálně obec, je-

li tedy místo výkonu práce sjednáno šířeji, je za pravidelné pracoviště považována obec, 

ve které začínají nejčastěji pracovní cesty zaměstnance. 

V 5. kapitole jsem se již zabývala konkrétními podmínkami, za nichž lze 

zaměstnance vyslat na pracovní cestu. První z těchto podmínek je již výše zmíněná 

dohoda se zaměstnancem. Aby dnes mohl zaměstnavatel vyslat zaměstnance na 

pracovní cestu, musí se na tom se zaměstnancem dohodnout. V této oblasti bych viděla 

jeden z mála nedostatků institutu pracovní cesty, kdy bych de lege ferenda navrhovala 

právní úpravu srovnatelnou například s Německem, tedy to, že ani této dohody by 

nebylo třeba, pokud nutnost absolvovat pracovní cesty vyplývá z druhu práce, jež má 

zaměstnavatel pro zaměstnance vykonávat. Dle mého názoru lze konstatovat, že jakýsi 

konkludentní souhlas je dán již tím, že konkrétní člověk má o určité pracovní místo 

zájem a jaksi automaticky s vysílán své osoby na pracovní cesty počítá. Jednalo by se 

například o řidiče, delegáty cestovních kanceláří, obchodní zástupce, dealery, atd. Další 

z podmínek je doba trvání pracovní cesty, kdy zaměstnavatel může zaměstnance vyslat 

na pracovní cestu na dobu nezbytné potřeby. Tento pojem však právními předpisy 

definován není, je třeba jej vykládat v konkrétní situaci a tento výklad v praxi zpravidla 

problémy nedělá. Zaměstnavatel má dle zákoníku práce povinnost předem určit i další 
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podmínky pracovní cesty, jejichž přesné určení je důležité především pro účely 

cestovních náhrad - jsou jimi doba a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění 

pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování. 

V 6. kapitole jsem se zabývala otázkou pokynů na pracovní cestě. Dle zákoníku 

práce je zaměstnanec povinen se na pracovní cestě řídit pokyny vedoucího 

zaměstnance, který jej na pracovní cestu vyslal. Není však vyloučeno, aby byl 

udělováním pokynů pověřen jiný vedoucí zaměstnanec či dokonce jiný zaměstnavatel, 

k němuž byl zaměstnanec na pracovní cestu vyslán. Vedoucí zaměstnanec jiného 

zaměstnavatele však vůči vyslanému zaměstnanci nemůže činit žádné právní úkony 

jménem vysílajícího zaměstnavatele. Zmínila jsem zde i jeden z mála judikátů, které se 

mi k tématu diplomové práce podařilo nalézt. Judikát Nejvyššího soudu řeší otázku, zda 

je zaměstnanec povinen vykonat pracovní cestu, přestože ví, že jej vysílá vedoucí 

zaměstnanec, který k tomu není oprávněn. Nejvyšší soud rozhodl, že zaměstnanec je 

povinen pracovní cestu vykonat, pracovněprávní odpovědnost za neoprávněné vyslání 

zaměstnance na pracovní cestu je pak věcí daného vedoucího zaměstnance a jeho 

nadřízeného. 

V 7. kapitole jsem se věnovala průběhu pracovní cesty. Pokud jde o pracovní 

dobu na pracovní cestě, pro tu platí stejná právní úprava jako kdyby zaměstnanec na 

pracovní cestě nebyl, stejně tak je zaměstnanec povinen dodržovat povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Dřívější 

zákoník práce používal pojem „pracovní kázeň“. Právě otázkou pracovní kázně na 

pracovní cestě a možností jejího porušení se zabývá další judikát Nejvyššího soudu, jež 

řeší otázku, zda může být pracovní kázeň porušena na pracovní cestě. V daném 

rozhodnutí bylo konstatováno, že není důvodu, proč by nemohla být pracovní kázeň na 

pracovní cestě porušena, ale je třeba vždy konkrétně zkoumat, zda zaměstnanec 

skutečně porušil povinnosti, pro něj vyplývající z pracovního poměru. Dále jsem 

zmínila otázku přerušení pracovní cesty, jež byla pracovněprávními odborníky dlouhou 

dobu diskutována a nakonec byla vyřešena samotným zákonodárcem, jež možnost 

přerušení pracovní cesty v zájmu zaměstnance výslovně zákoníkem práce upravil. Dnes 

je tedy již všeobecná shoda na tom, že pracovní cestu přerušit lze za podmínky dohody 

zaměstnance se zaměstnavatelem. 
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8. kapitola je věnována možnému třídění pracovních cest. Zákoník práce 

výslovně uvádí jen dělení pracovní cesty na tuzemskou a zahraniční, kdy toto dělení je 

upraveno v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Za jakési další, speciální 

druhy pracovní cesty jsem označila také cestu mimo pravidelné pracoviště a cestu 

v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce 

nebo pravidelného pracoviště. Kdy pracovní cestu obecně lze v souvislosti 

s poskytováním cestovních náhrad označit za legislativní zkratku výše uvedených 

pojmů. 

V 9. kapitole se již zabývám institutem cestovních náhrad, což je institut úzce 

spjatý a související s pracovní cestou. Poskytování cestovních náhrad bylo po poměrně 

dlouhou dobu upraveno samostatně v zákoně č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, 

ve znění pozdějších předpisů. Zákonodárce však v duchu zájmu na komplexní úpravě 

pracovního práva tuto úpravu začlenil do nového zákoníku práce. Obecně lze 

konstatovat, že úprava cestovních náhrad vyjadřuje obecnou zásadu pracovního práva, 

že náklady spojené s výkonem práce má vždy nést zaměstnavatel. Zákoník práce 

upravuje poskytování cestovních náhrad za jednotlivé cestovní výdaje, jež zaměstnance 

vzniknou při pracovní cestě. Tyto náhrady vypočítává a podrobně upravuje, zvlášť pro 

podnikatelskou a zvlášť pro nepodnikatelskou sféru, dále jsou stanoveny odchylky 

v poskytování cestovních náhrad v případě zahraniční pracovní cesty zaměstnance. 

Zákon poměrně podrobně upravuje vyúčtování cestovních výdajů, jež dnes dle dotázané 

mzdové účetní nepřináší v praxi téměř žádné problémy. 

V 10. kapitole jsem se věnovala institutu, který opět s pracovní cestou souvisí, 

neboť pracovní cesta je jedním ze způsobů, jak lze vyslat zaměstnance k výkonu práce 

na území jiného státu. Právní úprava vysílání zaměstnanců souvisí s členstvím České 

republiky v Evropské unii. Ještě před přistoupením se Česká republika zavázala 

harmonizovat svůj právní řád (včetně pracovněprávních předpisů) s právním řádem 

Evropských společenstvím. Jednou z oblastí byla i oblast vysílání pracovníků v rámci 

nadnárodního poskytování služeb, jež je upravena směrnicí Evropských společenství. 

Cílem právní úpravy této směrnice a nyní již i příslušného ustanovení zákoníku práce, je 

zajistit vyslanému zaměstnanci na území České republiky jakýsi minimální sociální 

standard pokud jde například o délku pracovní doby, délku dovolené, minimální mzdu, 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další. Stejnou či obdobnou právní úpravu 

bychom měli nalézt ve všech členských státech Evropské unie a vztahovala by se 

například na české občany, kteří jsou svým zaměstnavatelem vysláni na delší dobu 

k výkonu práce na území jiného státu než je Česká republika. 

V 11. kapitole se věnuji pojmu služební cesta, což je nejčastěji považováno za 

synonymum pojmu pracovní cesta. Nelze však opomenout úpravu služební cesty 

v zákoně č. 218/2002 Sb., služební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Největším 

rozdílem oproti úpravě obsažené v zákoníku práce je možnost vyslat státní zaměstnance 

na služební cestu i bez jejich souhlasu. Služební zákon však ve většině svých ustanovení 

nenabyl účinnosti (dnes je účinnost odložena na rok 2012), je otázkou zda účinnosti 

vůbec nabude, neboť je uvažováno o přípravě služebního zákona zcela nového. 

Na závěr diplomové práce jsem ve 12. kapitole využila srovnávací metodu 

a porovnala úpravu pracovní cesty v České republice s úpravou slovenskou a německou. 

Právní úprava tohoto všeobecně známého a využívaného institutu se v zásadě neliší, 

velmi podobná je úprava slovenská. Německá právní úprava jako taková je pak dosti 

roztříštěná, což souvisí především s tím, že Německo je spolkovou republikou. 

Jednotnou úpravu pracovní cesty („die Dinestreise“) nenalezne, s výjimkou úpravy pro 

státní funkcionáře a soudce. 

Domnívám se, že mnou vytyčeného cíle bylo touto diplomovou prací dosaženo, 

neboť poskytuje ucelený přehled dané právní problematiky a je možno se jejím 

prostřednictvím s institutem pracovní cesty blížeji seznámit. 
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Seznam zkratek 

ZPr/ zákoník práce - zákon č. 226/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

Starý zákoník práce - zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

MOP - Mezinárodní organizace práce 

Listina základních práv a svobod - usnesení předsednictva České národní rady 
č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základnách práv a svobod, ve znění pozdějších 
předpisů 

ČR - Česká republika 

ESD - Evropský soudní dvůr 

Slovenský zákoník práce - zákon č. 311/2001 z.z., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

BGB - Bürgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník) 
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Seznam právních předpisů 

• ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

• zákon č. 226/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 2/1991 Sb.,o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon. č. 435/2004, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech 

a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších přepisů 

• zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

• zákon č. 311/2001 z.z., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„slovenský zákoník práce“) 

• zákon č. 283/2002, z.z., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů 

• usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základnách práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů 

zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným 

pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 240/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu 

č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve 

znění pozdějších předpisů 

• směrnice č. 96/71/ES o vysílání pracovníků 

• směrnice Rady č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví na pracovišti 
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• úmluva MOP č.29/1930 o nucené nebo povinné práci, uveřejněna pod č. 506/1990 

• úmluva pro smluvní závazkové vztahy z r. 1980 (Římská úmluva - přímá úprava, 

64/2006 Sb., pro ČR platná od 1. 7. 2006) 
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Business trip - Summary 

The purpose of this thesis is to analyse the concept of “business trip”. The reason 

for choosing this topic is the fact that business trip is a conception of public knowledge. 

My thesis aims at delivering a comprehensive overview of the legal regulations 

governing the given legal issue. 

The thesis is composed of eleven chapters, each of them dealing with different 

aspects of the business trip concept and the related concepts. The Introduction studies in 

particular the development of labour law in our country. 

Chapter One deals with changes in the employment relationship. It is subdivided 

into two parts, where the Part One defines the term “employment”, and the Part Two 

deals with the specific kinds of changes in the employment – i.e. changes in the subject 

of a labour relation, and changes in the contents of a labour relation. Besides business 

trips, a change in the contents of a labour relation can be also a transfer of the employee 

to another work or place. 

Chapter Two describes the history of the legislation related to the business trips. 

Part One deals with the legislation under the old Labour Code (Act No. 65/1965 Coll.) 

until the amendment of 2000, where the employer was able to send an employee to 

a business trip without the employee’s consent. Part Two examines the legislation under 

the Labour Code after the above mentioned amendment of 2000, where sending an 

employee to business trips was conditioned by an agreement in the employment 

contract. Part Three addresses the present legislation contained in Act No. 262/2006 

Coll., the Labour Code, under which the employer may send an employee to business 

trips only by agreement with him/her. 

Chapter Three focuses on the crucial terms related to the business trip concept. 

Part One specifies the term “place of work”, which is an essential requirement of each 

employment contract, and Part Two details the term “regular place of work”, which is 

closely related to reimbursement of travel cost and their provision. 

Chapter Four investigates detailed conditions for sending employees to business 

trips. Part One deals with the condition of an agreement with the employee. The law 
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provides that an employer may send its employee to a business trip only upon mutual 

agreement with him/her. Part Two addresses the duration of a business trip, where the 

Labour Code limits the duration of business trips only to a minimum necessary time. 

However, the law does not specify this term in detail. Part Three states further 

conditions for sending to business trips, which might influence the provision and 

amount of the travel expense compensation and specify the business trip in higher 

detail. These include for instance the start time and end time of the business trip, or the 

method of transport and accommodation. 

Chapter Five describes the instructions for business trips, which are given in 

particular by the chief employee sending the employee to the business trip. However, on 

conditions stipulated by law, they may be given also by a chief employee of another 

employer, to whom the employee is sent on the business trip. In this chapter, I perform 

a brief analysis of the similarity with the concept of agency employment. 

Chapter Six details the process of a business trip. Part One focuses the working 

hours at the business trip. In general, it is governed by the same rules as if the employee 

was not on the business trip. Part Two dealing with the fulfilment of work assignments 

introduces in particular the judicial act of the Supreme Court of the Czech Republic, 

dealing with the work discipline on the business trip. Part Three describes the 

possibility of interruption of the business trip, now explicitly allowed by the current 

Labour Code. 

Chapter Seven is dealing with the kinds of business trips, where Part One 

contains subdivision to the domestic and foreign travels, and Part Two explains the term 

“business trip” as a legal abbreviation used by the legislators in connection with the 

provision of reimbursement for travel expenses. 

Chapter Eight examines reimbursement of travel cost, which is closely related to 

the business trip concept. Part One focuses on the legal regulation of this concept, 

which is now part of the Labour Code. Part Two already analyses the individual kinds 

of reimbursements of travel cost, such as refund of travel expenses, refund of travel 

expenses for visiting the family member, refund of accommodation expenses, boarding-

out allowance, refund of necessary incidental expenses. Part Three deals with account 
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of travel cost reimbursement – the employer is basically obligated to provide an 

advance to the employee for the travel cost, where the Labour Code also allows for 

lump sum travelling allowance. Part Four contains a brief note about travel expenses 

reimbursement under an international agreement or under an agreement on mutual 

exchange of employees with a foreign employer. Part Five deals with tax issues related 

to travel expenses reimbursement, and Part Six deals with the possible application of 

a different legal regulation than the one governing the labour relations. 

Chapter Nine contains the related concept of employee posting. Part One 

analyses the legal regulations and conflicting nature of the provisions of Section 319 of 

the Labour Code. Part Two specifies the personal scope, i.e. which employees are 

affected by the given provision, Part Three specifies the factual scope, i.e. what working 

conditions the employer must guarantee to the posted employees independently of the 

law governing the labour relation. Part Four specifies the individual conditions, such as 

the maximum working time, minimum wage, or equal treatment and prohibition of 

discrimination. Part Five deals with exceptions from the regime of comparing the 

working conditions. Parts Six and Seven mention the judicature of the European Court 

of Justice regarding this issue. 

Chapter Ten briefly analyses a journey of duty, a concept established in Act No. 

218/2002 Coll., the Service Code. The regulation contained in the Act is stricter for 

public servants, as they may be sent to a journey of duty even without their consent. 

However, this act has not come into force yet and until it comes, journeys of duty in 

case of civil servant shall be governed by the Labour Code. 

Chapter Eleven uses the comparison method for comparing the Czech legal 

regulations with the Slovak legal regulations (Part One), and the German legal 

regulations (Part Two), where we may state that there are no substantial differences 

between the individual legal regulations. 

Conclusions of my thesis summarises the individual chapters and present 

suggested improvements of the legislation. An example of such suggestions of that an 

agreement on sending an employee to business trip would not have to be in the place 

where sending to business trips is logically integrated in the agreed job specification 
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(sale representative, truck driver, …). In my opinion, the thesis meets the set objectives, 

since it provides a comprehensive view on the concept of business trips. 
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