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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Riaditeľka Súkromnej základnej školy, Kysucká 14, Senec vydáva vnútorný predpis o 

používaní súkromných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v Súkromnej 

základnej škole, Kysucká 14, Senec.  

2. Smernica je vypracovaná v zmysle: 

 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – 

základný predpis, 

 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  

 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,   

 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (daň z motorových vozidiel)  

 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2009 Z. z. o sumách 

základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných 

cestách. 

3. Táto smernica sa vydáva za účelom: 

a/ zabezpečiť jednotnú úpravu riadenia, koordináciu, vykonávania a kontroly používania 

súkromných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.  

b/ jednotného postupu pri používaní súkromných motorových vozidiel; 

c/ určenia príslušnej dokumentácie;  

d/ určenia zodpovedných osôb v oblasti používania vlastných motorových vozidiel.  

Táto smernica je súčasťou interného riadiaceho a kontrolného systému a slúži ako nástroj na 

účelné, správne, úplné a preukazné zobrazenie predmetných skutočností na účely účtovníctva. 

 

 

Článok 2 

Personálne vymedzenie pôsobnosti predpisu 

1. Podľa tejto vnútornej smernice sa poskytuje náhrada výdavkov za používanie vlastných 

cestných motorových vozidiel: 

a/ zamestnancom v pracovnom pomere;  

b/ fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, za podmienky, že ich poskytovanie je dohodnuté v kontrétnej dohode – dohoda o 

vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti ap.; 



c/ osobám, ktoré sú vymenované alebo zvolené za členov orgánov školy a nie sú k škole v 

pracovnoprávnom vzťahu (napr. člen Rady školy, člen koordinačného orgánu ZŠ, člen 

odbornej komisie ZŠ a pod.); 

d/ osobám, ktoré plnia pre školu na základe písomného poverenia, písomnej dohody a pod. 

úlohy a nie sú v pracovnoprávnom vzťahu a ani v inom právnom vzťahu za podmienky, že je 

to v poverení, písomnej dohode dohodnuté – (vedúci krúžkov, tréneri). 

 

 

Článok 3 

Vymedzenie pojmov 

1. Súkromné cestné motorové vozidlo – cestné motorové vozidlo okrem cestného 

motorového vozidla, ktoré poskytne zamestnancovi škola, bez ohľadu na vlastníctvo tohto 

cestného motorového vozidla (napr. vo vlastníctve zamestnanca, prípadne vo vlastníctve jeho 

manžela/ky zamestnanca, vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby); 

2. Zamestnanec – zamestnancom na účely poskytovania náhrad výdavkov za používanie 

vlastných cestných motorových vozidiel sa rozumie: všetky fyzické osoby uvedené v článku 2 

bod 1 tejto smernice; 

3. Počet kilometrov – skutočný počet prejdených kilometrov počas celej doby trvania 

tuzemskej pracovnej cesty . V záujme hospodárnosti je zamestnanec povinný využiť 

najkratšiu, najrýchlejšiu a najhospodárnejšiu trasu do miesta konania pracovnej cesty. 

4. Cena pohonnej látky - cena pohonnej látky preukázaná dokladom o kúpe, z ktorého je 

zrejmá časová súvislosť s konanou pracovnou cestou (ďalej „doklad o kúpe“).  

a/ Ak zamestnanec predloží viacero dokladov o kúpe pohonnej látky, z hľadiska 

zjednodušenia výpočtu škola na výpočet použije v prvom rade priemernú cenu pohonnej látky 

vypočítanú aritmetickým priemerom. Ak zamestnanec žiada zohľadniť pri výpočte jednotlivé 

preukázané ceny pohonnej látky, musí kilometre prejdené počas celej doby trvania tuzemskej 

pracovnej cesty rozčleniť na kilometre, ktoré prešiel na jednotlivé preukázané ceny pohonnej 

látky dokladom o kúpe.  

b/ Ak zamestnanec cenu pohonnej látky nepreukáže dokladom o kúpe z dôvodu( napr. napr. 

zamestnanec má nakúpené pohonné látky predtým, ako sa so zamestnávateľom dohodne na 

použití vlastného cestného motorového vozidla na pracovnú cestu, zamestnanec používa 

vlastné cestné motorové vozidlo denne na kratšie pracovné cesty a nie je potrebné každý deň 

nakupovať pohonné látky, stratil doklad o kúpe a pod.), na výpočet sa použije cena pohonnej 

látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu, ktorú zisťuje a uverejňuje Štatistický 



úrad Slovenskej republiky. Webová stránka ŠÚ SR, na ktorej sú uverejnené ceny pohonných 

látok: www.statistics.sk.  

5. Časom nástupu na pracovnú cestu sa rozumie prvý deň pracovnej cesty. 

 

Článok 4 

Podmienky použitia vlastného cestného motorového vozidla 

1. Ako spôsob dopravy na pracovnú cestu môže byť so zamestnancom písomne dohodnuté aj 

použitie vlastného cestného motorového vozidla, a to len v prípadoch, ak je jeho použitie 

účelné, hospodárne a efektívne; 

2. Pre uzavretie písomnej dohody so zamestnancom o použití vlastného cestného motorového 

vozidla na pracovnej ceste musia byť splnené ďalšie podmienky: 

a/ zamestnanec má oprávnenie k riadeniu motorového vozidla a ďalšie potrebné doklady; 

b/ je zaplatené povinné zmluvné poistenie; 

c/ cestné motorové vozidlo je havarijne poistené; 

d/ cestné motorové vozidlo je vo vyhovujúcom technickom stave. 

3. Dohoda sa uzatvára písomnou formou na obdobie jedného školského roka. 

4. Zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle, ktoré použil 

pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu 

zamestnávateľa ( § 192 ods. 3 ZP ). 

5. Dohodu o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu je zamestnanec povinný 

uzatvoriť pred nástupom na pracovnú cestu a priložiť ju k cestovnému príkazu. V prípade 

uzatvorenia dohody o použití vlastného motorového vozidla na celý školský rok, resp. na 

dlhšie obdobie ako jedna pracovná cesta, je potrebné v cestovnom príkaze zaznačiť číslo 

dohody o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu. 

6. Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri tuzemskej pracovnej ceste je 

založené na písomnej dohode zamestnanca so školou. Za školu je oprávnený dohodu o použití 

súkromného cestného motorového vozidla na tuzemskú pracovnú cestu uzatvárať riaditeľ 

školy, ktorý zamestnancov na pracovnú cestu vyslal. 

7. Vzor dohody o použití súkromného cestného motorového vozidla na tuzemské pracovné 

cesty tvorí prílohu k tejto vnútornej smernici. 

 

Článok 5 

Určenie výšky náhrad pri tuzemských pracovných cestách 

1. Zamestnancovi patria tieto nárokové náhrady: 

http://www.statistics.sk/


1.1. Náhrada za spotrebované PHM (priemerná spotreba podľa TP x aktuálna cena PHM). 

 1.1.1.Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien 

pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len „spotreba“) 

uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii 

cestného motorového vozidla (ďalej len „technický preukaz“).  

 1.1.2.Spotreba podľa technického preukazu sa použije takto: 

a/ ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej 

normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy;  

b/ ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj 

predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej 

komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie 

vypočítaná aritmetickým priemerom. 

 1.1.3.Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, 

spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne 

zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných 

látok a spotreby. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba oboch pohonných látok 

podľa osobitného predpisu, pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa prihliadne 

aj na túto spotrebu.  

 1.1.4.Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo 

sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, pre výpočet náhrady za spotrebované pohonné 

látky sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla 

rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky, 

alebo spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa 

osobitného predpisu, alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce 

spotrebu alebo inú spotrebu.  

 1.1.5.Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. 

Výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent 

nahor. 

1.2. Potrebné vedľajšie výdavky - Pri použití súkromného cestného motorového vozidla má 

zamestnanec nárok aj na preukázané potrebné vedľajšie výdavky, ako sú napríklad: poplatok 

za parkovanie, poplatok za diaľnicu, za použitie tunela, kompy a pod.  

2. Tento spôsob uznania výdavkov platí pre prípady, ak sa cestné motorové vozidlo použije na 

žiadosť zamestnanca alebo na žiadosť zamestnávateľa. 



3. Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za 

použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka 

pravidelnej verejnej dopravy. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov školy a pre ďalšie osoby, ktorým sa podľa 

nej náhrada výdavkov za používanie súkromných cestných motorových vozidiel poskytuje. 

Nedodržiavanie tejto smernice sa klasifikuje ako porušenie pracovnej disciplíny s následkami 

podľa Zákonníka práce. 

2. Kontrolou dodržiavania tejto vnútornej smernice je poverený riaditeľ školy. 

3. Smernica je k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľa školy, na sekretariáte školy a na webovom 

sídle školy. 

4. Zmeny vo vnútornej smernici sa budú realizovať dodatkami. 

5. Smernica nadobúda platnosť dňom 1. januára 2018. 
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Príloha č. 1  

      

Dohoda na použitie cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla 

poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z 

o cestovných náhradách § 7 ods. 1 

 

Zamestnávateľ: Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec  

Zastúpený: Mgr. Iveta Barková, riaditeľka školy  

a 

Zamestnanec:  

 

uzatvárajú dohodu na použitie cestného motorového vozidla okrem cestného 

motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách v zmysle 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - § 7 ods. 1 (patrí základná náhrada v 

zmysle vnútorného predpisu a náhrada za spotrebované pohonné látky) 

 

Dôvod:  

Dátum:  

Cieľ cesty:  

Spolucestujúci:  

Druh vozidla:  

Typ vozidla a EČ :  

Zamestnanec sa zaväzuje k vyúčtovaniu cestovných náhrad predložiť: 

- kópiu technického preukazu;   

- kópiu havarijnej poistky;   

- kópiu potvrdenia o zaplatení havarijnej poistky;   

- doklad o cene PHM alebo doklad o priemernej cene (www.statistics.sk). 

Dátum:  

 

................................................................... .................................................................... 

 zamestnanec        zamestnávateľ 



Príloha č. 2  

      

Dohoda na použitie cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla 

poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z 

o cestovných náhradách § 7 ods. 10 

 

Zamestnávateľ: Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec  

Zastúpený: Mgr. Iveta Barková, riaditeľka školy  

a 

Zamestnanec:  

 

uzatvárajú dohodu na použitie cestného motorového vozidla okrem cestného 

motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách v zmysle 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - § 7 ods. 10 (patrí náhrada v sume 

zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy)  

Dôvod:  

Dátum:  

Cieľ cesty:  

Spolucestujúci:  

Druh vozidla:  

Typ vozidla a EČ :  

Zamestnancovi patrí v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. zákona o cestovných náhradách § 7 

ods. 10 - náhrada v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. 

Zamestnanec sa zaväzuje k vyúčtovaniu cestovných náhrad predložiť:  

- kópiu havarijnej poistky; 

- kópiu potvrdenia o zaplatení havarijnej poistky; 

- doklad o hodnote cestovného lístka (z internetu – autobus, vlak – maximálne rýchlik I. 

triedy). 

Dátum:  

................................................................... .................................................................... 

 zamestnanec        zamestnávateľ 



Príloha č. 3  

      

Výpočet náhrad pri použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového 

vozidla poskytnutého zamestnávateľom 

 

Výpočet náhrad pri použití súkromného cestného motorového vozidla na pracovnej ceste 

Priezvisko, meno, titul   

Dátum pracovnej cesty   

Sadzba základnej náhrady   

Značka a typ vozidla   

Priemerná spotreba z TP   

Najazdené kilometre   

Cena PHM za l -dokladovaná  

Výpočet náhrad 

Náhrada za spotrebované PHM 

Priemerná 

spotreba v l/100 

km 
x 

prejazdené km 
x 

Cena 

za 1 l 

v € 
= 

Suma v € 

    

Náhrada celkom 

Suma potrebných 

vedľajších 

výdavkov  v € 
+ 

Náhrada za 

spotrebované PHM  

v € 
= 

Suma celkom v € 

   

 

 

Dátum:      Podpis pracovníka:  

Dátum:      Podpis účtovníka: 

 

 

 


