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„Cestovní výdaje osob, které nejsou v pracovně právním 

vztahu k Pedagogické fakultě UK a studentů“ 

 

Na základě Informací ekonomického odboru č. 35/2018 se upravuje postup při proplácení 

cestovních výdajů v souvislosti s plněním úkolů a cílů vyplývajících z činností Pedagogické fakulty 

UK u osob, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK a u studentů. 

 

A Studenti  

Se studenty, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, ale jsou vysíláni na cestu v rámci schválených 

projektů, je sepisována smlouva v souladu s platným občanským zákoníkem (Příloha 1), která 

určuje rozsah výdajů na cestu. Studenti mají nárok na kompenzaci účelně vynaložených výdajů na 

cestu a ubytování, a to výdaje za jízdenky/letenky, ubytování, MHD, pojištění, víza, příp. vstupenky 

do objektů či akce. Tyto výdaje hradí za studenty fakulta v případech, že jsou součástí 

předpokládaných prací v projektu a jsou plánovány ve výdajích projektu.  

Při vyslání studenta na cestu je potřeba postupovat přiměřeně jako při vyslání zaměstnance na 

pracovní cestu, a to zejména v nutnosti dodržení předpisů BOZP, pojištění a povinných 

proškolení. 

Při tomto způsobu úhrady výdajů je nutno dbát principů 3E - hospodárnosti (takové použití 

veřejných prostředků, kdy dojde k dodržení požadavků na kvalitu s co nejnižším vynaložením 

těchto veřejných prostředků), účelnosti (takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální 

míru dosažení cílů) a efektivnosti (takové použití veřejných prostředků, kdy je dosaženo nejlepších 

možných výstupů (např. rozsah, kvalita) ve srovnání s objemem prostředků na zajištění těchto 

výstupů vynaložených). Součástí těchto výdajů však nesmí být složka tzv. „stravného“ (pojem „stravné“ 

je vzhledem k platné legislativě používán výhradně u zaměstnanců). 

B Osoby, které nemají na Pedagogické fakultě UK uzavřen pracovně právní vztah 

Další skupinou osob, kterým se vyplácí částky nahrazující „cestovní náhrady podle příslušných 

ustanovení zákoníku práce“ jsou osoby, které nemají k fakultě vztah ani jako zaměstnanec a ani jako 
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student. S těmito osobami se podepisují smlouvy podle občanského zákoníku (Příloha 1), kde se 

s nimi obvykle sjednává druh cestovních výdajů, které jim bude Pedagogická fakulta UK 

kompenzovat, a její výše. Vzhledem ke skutečnosti, že vztah mezi Pedagogickou fakultou UK a 

řešitelem není na bázi zaměstnaneckého vztahu podle zákoníku práce, nesmí být poskytnuté plnění 

považováno za cestovní náhrady. 

Daňové hledisko: 

Nejedná se o cestovní náhrady z titulu zaměstnání, ale o jiný příjem pravděpodobně s dopadem do 

ustanovení § 7 nebo § 10 ZDP, a to podle povahy činnosti, kterou fakultě poskytuje řešitel. Způsob 

zdanění si musí určit sám příjemce částek. 

U osob přijíždějících ze zahraničí je nutno vzít v úvahu ustanovení § 22 Zdroj příjmů ZDP a 

případně podrobit vyplácený příjem srážkové dani.  

 

Povolení a vyúčtování cestovních výdajů 

Před cestou bude uzavřena Smlouva o úhradě výdajů na cestu (Příloha 1). 

Dále se bude postupovat dle Opatření děkana č. 6/2017 K zahraničním pracovním cestám 

zaměstnanců PedF UK, vyjma ustanovení o stravném, příp. kapesném, na které nevzniká nárok.  

Je nutné dodržovat pokyny k vyplnění cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě, příp. pokyny 

k vyplnění cestovního příkazu k tuzemské pracovní cestě, viz Intranet EO. 

Student je povinen se před zahraniční cestou pojistit.  

Před cestou nebude studentovi poskytována záloha.  

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti 16. 1. 2019. 

V Praze dne 15. 1. 2019 

 

 
 
Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r. 

děkan 
 

 

Příloha 1: Smlouva o úhradě výdajů na cestu pro osobu, která není v pracovně právním vztahu 

k Pedagogické fakultě UK 


