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Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Dotazník pro ředitele škol 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK 

v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji si Vás požádat o zodpovězení otázek 

z dotazníku. Provádím výzkum, který se týká pracovních cest ve školství. Rozhovor 

nebude delší než 15 minut. Jde o práci, která by měla přispět při orientaci 

v problematice pracovních cest ve školách a v náhradách cestovních výdajů. Děkuji 

za Váš čas. 

 

Velikost školy: 

do 100 žáků 

101 – 250 žáků 

251 – 400 žáků 

401 – 600 žáků 

601 – 900 žáků 

více jak 901 žák 

  

1) Jaké typy pracovních cest ve škole realizujete a jak často (v průměru na třídu): 

 

exkurze (návštěva výrobního provozu): 

nikdy – 1-4x ročně – 5-9x ročně – 10-15x ročně - více 

 

návštěva vzdělávacích a kulturních zařízení:  

nikdy – 1-4x ročně – 5-9x ročně – 10-15x ročně - více 

 

doprovod žáků na sportovní akce:  

nikdy – 1-4x ročně – 5-9x ročně – 10-15x ročně - více 
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výlet:  

nikdy – 1-2x ročně –- více 

 

škola v přírodě nebo ozdravný pobyt:  

nikdy - 1x ročně – 2x ročně - více 

 

lyžařský výcvik:  

nikdy – 1x ročně – 2x ročně - více 

 

2) Určete, jakou délku mají zpravidla pracovní cesty ve vaší škole: 

 

exkurze (návštěva výrobního provozu):  

do 5 hodin – 5 až 12 hodin – 12 až 18 hodin – nad 18 hodin – nekonají se 

 

návštěva vzdělávacích a kulturních zařízení:  

do 5 hodin – 5 až 12 hodin – 12 až 18 hodin – nad 18 hodin – nekonají se 

 

doprovod žáků na sportovní akce:  

do 5 hodin – 5 až 12 hodin – 12 až 18 hodin – nad 18 hodin – nekonají se 

 

výlet: 

do 5 hodin – 5 až 12 hodin – 12 až 18 hodin – nad 18 hodin – nekonají se 

 

Uskutečňuje se ve Vaší škole škola v přírodě nebo ozdravný pobyt:  

ano - ne 

 

Uskutečňuje se ve Vaší škole lyžařský výcvik:  

ano - ne 

 

3) Jedete-li na exkurzi, z jakých zdrojů hradíte cestovní náhrady: 

 

zřizovatel – ONIV – rodiče – dar – grant – z jiného zdroje_______ - nehradíme/nekoná se 
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divadelní představení, koncert: 

 

zřizovatel – ONIV – rodiče – dar – grant – z jiného zdroje_______ - nehradíme/nekonají se 

 

sportovní akce: 

 

zřizovatel – ONIV – rodiče – dar – grant – z jiného zdroje_______ - nehradíme/nekonají se 

 

výlet: 

 

zřizovatel – ONIV – rodiče – dar – grant – z jiného zdroje_______ - nehradíme/nekoná se 

 

škola v přírodě: 

 

zřizovatel – ONIV – rodiče – dar – grant – z jiného zdroje_______ - nehradíme/nekoná  se 

 

lyžařský kurz: 

 

zřizovatel – ONIV – rodiče – dar – grant – z jiného zdroje_______ - nehradíme/nekoná se 

 

 

4) Jízdné  hradí škola při pracovní cestě 

 

ano - ne  

 

Poskytujeme jízdné i těm pedagogům, kteří mají svoje legitimace na MHD 

 

ano – ne – irelevantní vzhledem k poloze školy 

 

 

5) Při pracovní cestě v délce 5 – 12  hodin poskytuje škola náhradu za stravné: 

 

ano – ne 
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při pracovní cestě v délce 12 – 18 hodin 

 

ano - ne 

 

při pracovní cestě nad 18 hodin 

 

ano -  ne 

 

Při cestě nad 18 hodin (výlet, škola v přírodě, kurzy) poskytuje škola stravné i 

v případě, že s poskytovatelem služby bylo dohodnuto, že  pedagogický doprovod 

bude  zdarma: 

 

ano - ne 

 

6) Při zahraniční cestě poskytuje škola stravné: 

 

ano – ne 

 

jízdné: 

 

ano – ne 

 

kapesné: 

 

ano - ne 

 

7) Škola má dostatek finančních prostředků na hrazení cestovních náhrad: 

 

vždy - většinou – někdy – nikdy – nevím, nehodí se 

 

Kolik prostředků v rozpočtu školy je zpravidla určeno na úhradu cestovních 

náhrad? 
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0 až 5 tis. – 5 až 10 tisíc – 10 až 20 tisíc – 20 až 40 tisíc – 40 tisíc až 70 tisíc – nad 

70 tisíc 

 

Je čerpání tohoto rozpočtu dodržováno? 

 

vždy - většinou – někdy – nikdy – nevím, nehodí se 

 

Byl Vám v letech 2011-2012 snížen státní příspěvek? 

 

ano – ne  

 

Byl rozpočet školy navýšen v položce cestovné z důvodu legislativních úprav                   

od 1. 1.2012? 

 

ano – ne 

 

Omezil(a) jste pracovní cesty pedagogů z důvodu nedostatku finančních prostředků 

na náhrady cestovného? 

 

ano – ne  

 

ne – z  těchto důvodů: 

- škola cestovní náhrady nevyplácí 

- byl hledán jiný zdroj finančních prostředků 

- jiné 

 

 

Děkuji za ochotu. 
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Příloha č. 2 – Ukázka směrnice školy k cestovním náhradám (pro rok 2013) 

 

Pracovní cesty se řídí ustanoveními §§ 151 – 190 zákoníku práce v platném znění. 

 

Před zahájením pracovní cesty určí vedoucí zaměstnanec, který povoluje pracovní 

cestu (ředitel, zástupce ředitele, referentka školy, vedoucí školní družiny a vedoucí 

školní jídelny), písemně podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši 

cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění   

pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování. Přihlíží přitom k oprávněným 

zájmům zaměstnance. 

 

Jestliže 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. 

 

K povolení a vyúčtování pracovní cesty se použije tiskopis (cestovní příkaz, 

SEVT).  

 

Zahraniční  pracovní  cestou  (§§ 166 - 172, 179, 180, 189 ZP) se  rozumí  cesta 

konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva  

zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní 

hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba 

odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě. 

 

Druhy cestovních náhrad: 

a) náhrada jízdních výdajů (§ 157 – 160 ZP), 

b) náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny (§ 161 ZP), 

c) náhrada výdajů za ubytování (§ 162 ZP), 

d) náhrada zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“) (§ 176 ZP), 

e) náhrada nutných vedlejších výdajů (§ 164 ZP).  
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Výše stravného se stanovuje pro rok 2013 následovně: 

66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší 

zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu 

70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  

 

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá 

5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 

12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. 

 

Při poskytnutí náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy při 

pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, 

zaměstnavatel poskytne tuto náhradu ve výši odpovídající ceně jízdného platné 

v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje prokazovat. 

Na konci kalendářního měsíce provede zaměstnanec vyúčtování jízdného místní 

hromadné dopravy na tiskopise, který je přílohou této směrnice. 

 

Pravidla pro vyúčtování služebních cest při použití soukromého vozidla: 

- zaměstnanec předloží kopii technického průkazu, řidičského oprávnění, dokladu o 

platnosti povinného ručení (tzv. zelená karta) a platného průkazu potvrzujícího 

proškolení řidiče (tzv. referentské zkoušky) 

- spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z 

údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla. Při určení 

spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný 

provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu 

uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým 

průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených 
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- cenu pohonných hmot prokazuje zaměstnanec dokladem, který byl pořízen den 

před uskutečněním pracovní cesty nebo po dobu pracovní cesty 

- výše základní náhrady je pro rok 2013 u osobních silničních motorových vozidel 

3,60 Kč 

- pokud nemá zaměstnanec havarijně pojištěné soukromé vozidlo, pojistí jej 

jednorázově, tento výdaj bude zahrnut do vyúčtování pracovní cesty jako nutný 

vedlejší výdaj 

 

Zaměstnanec je povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty 

zakládající právo na cestovní náhradu předložit zaměstnavateli písemné doklady 

potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Částka, 

kterou má zaměstnanec zaměstnavateli vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé 

koruny směrem nahoru. 

 

Zaměstnavatel je povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných 

dokladů zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho 

práva. Částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české měně, 

se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 

 

Stravné se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 

50 haléřů včetně směrem nahoru. Sazba základní náhrady a průměrné ceny 

pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru. 

 

Zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli změnu 

skutečnosti, která je rozhodná pro poskytnutí cestovní náhrady. 

 

Sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně 

písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního 

nářadí, zařízení nebo jiných předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance, 

poskytuje mu tuto náhradu za dohodnutých, stanovených nebo určených podmínek. 
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Na služební cestu je možno zaměstnanci poskytnout zálohu. Ta se zúčtuje operací 

335/261. Při vyúčtování cesty je vrácena formálně celá záloha operací 261/335 

a následně vyúčtovány skutečné, podložené náklady operací 512/261. 
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