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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

CESTOVNÍ NÁHRADY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 
Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, personalisty, účetní a mzdové účetní ve veřejné správě, tj. 

územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, domovy dětí 

a mládeže, domovy důchodců, ústavy sociální péče, galerie, muzea, apod. i jiné veřejně prospěšné 

právnické osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

19. 10. 2021 

9.00 – 14.00 

 

CENA: 

1 990 Kč  
 (Konečná cena) 

 

Součástí semináře jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE: 

 základní předpisy, ustanovení zákoníku práce související s pracovními 

cestami,  

 základní zásady při poskytování cestovních náhrad,  

 komu a kdy cestovní náhrady přísluší, poskytování cestovních výloh 

jiným osobám,  

 zdroje financování cestovních náhrad, ESF, granty, dotace apod. a jejich 

vliv na výši náhrad,  

 obsah pracovní smlouvy – druh práce, místo výkonu práce, místo 

pravidelného pracoviště,  

 povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před/po pracovní cestě,  

 podmínky konání pracovní cesty,  

 místo začátku a konce pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní 

příkaz,  

 prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad 

(jízdní výdaje veřejnou dopravou, výdaje za ubytování, nutné vedlejší 

výdaje), zaokrouhlování,  

 používání soukromých vozidel, dálniční poplatky, havarijní pojištění,  

 vliv poskytnutí jídla na stravné a zahraniční stravné,  

 souběh stravného a stravy za sníženou úhradu,  

 tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě a jeho vliv na zahraniční 

stravné,  

 možnosti poskytování kapesného a jeho výše,  

 zálohy na cestovní náhrady a jejich vyúčtování, doplatek, přeplatek, 

vypořádání se zaměstnancem, vracení zbylých cizích měn, 

zaokrouhlování,  

 používání kurzů pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o 

cestovních náhradách,  

 vypořádání jiných než cestovních výdajů, daňové a další souvislosti,  

 diskuze, odpovědi na dotazy, řešení problémů z praxe.  
 

LEKTOR: Ing. Karel Janoušek 

Odborník na problematiku cestovních náhrad, daně silniční a používání 

vozidel a navazující oblasti, dlouholetý lektor, konzultant a autor 

odborných publikací 

MÍSTO KONÁNÍ: Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 
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