
ŠPECIFIKÁCIA ELEKTRONIZÁCIE TVORBY A EVIDENCIE 

CESTOVNÝCH PRÍKAZOV A CESTOVNÝCH NÁHRAD 
 

Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad má prispieť k časovo 

efektívnejšej a hospodárnejšej tvorbe cestovných príkazov a schvaľovaniu služobných ciest 

prostredníctvom online program a zabezpečeniu konania v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

Program má zabezpečiť tvorbu cestovných príkazov, cestovných náhrad, vyhotovenie súhlasu 

na použitie vlastného motorového vozidla a evidenciu v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o 

cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice o poskytovaní 

cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina. 

 

Program bude vyhotovený v online verzii, pričom prístup k nemu bude možný z viacerých 

počítačov na základe prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno/heslo). 

 

Program bude dostupný: 

- zamestnancom v pracovnom pomere 

- fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného 

pomeru, ak je to v dohode o práci vykonanej mimo pracovného pomeru dohodnuté 

- fyzickým osobám, ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby - 

Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina a nie sú k právnickej osobe v 

pracovnoprávnom vzťahu 

- fyzickým osobám, ktoré plnia pre právnickú osobu - Slovenský rybársky zväz – Rada 

Žilina úlohy a nie sú k tejto právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom 

vzťahu, ak je to dohodnuté. 

 

PARAMETRE PROGRAMU: 

 

Program bude zabezpečovať tvorbu, evidenciu a možnosť tlače cestovných príkazov a súhlasov 

na použitie vlastného motorového vozidla a vyúčtovanie cestovných príkazov. 

Program zároveň bude umožňovať duplikáciu už existujúceho cestovného príkazu. 

 

 

MODUL 1 (cestovný príkaz a poskytnutie súhlasu na použitie vlastného motorového 

vozidla): 

 

 V zmysle zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ, ktorý vysiela 

zamestnanca/inú osobu na pracovnú cestu, musí určiť miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, 

čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, prípadne môže určiť aj ďalšie 

podmienky pracovnej cesty. Z tohto dôvodu je potrebné určiť typ vozidla, ktoré môže osoba 

použiť. 

Po prihlásení do systému, bude mať osoba možnosť vyplniť cestovný príkaz, ktorý bude 

automaticky k nahliadnutiu zamestnávateľovi (o čom bude informovaný mailovou 

notifikáciou). 

 

• VZOR CESTOVNÉHO PRÍKAZU 

 

Následne zamestnávateľ spracuje súhlas na použitie vlastného motorového vozidla na 

pracovnú cestu (buď na žiadosť zamestnávateľa alebo zamestnanca), ktorý bude môcť 

automaticky zaslať na mailovú adresu zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu alebo si ho 

stiahnuť vo formáte PDF/WORD/EXCEL a zaslať prostredníctvom e-mailu. 

 

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/08/Cestovný-príkaz-vzor.pdf
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/08/Cestovný-príkaz-vzor.pdf


• VZOR SÚHLASU NA POUŽITIE VLASTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA 

ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA 

• VZOR SÚHLASU NA POUŽITIE VLASTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA 

ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA 

 

 

Po skončení pracovnej cesty zamestnanec prostredníctvom programu vyplní cestovný 

príkaz a podrobne rozpíše všetky informácie podľa predtlače, potrebné pre vyúčtovanie 

pracovnej cesty. 

V prípade, že bude mať súhlas na použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť 

zamestnávateľa, vyplní aj údaje potrebné pre výpočet náhrad pri použití cestného 

motorového vozidla a priloží scan (následne originál) dokladu o nákupe PHM, ktorým 

preukazuje cenu pohonnej látky, a z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (doklad 

o PHM musí byť v období vykonania pracovnej cesty). Ak zamestnanec nepreukáže cenu 

pohonnej látky, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na 

pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR ( www.statistics.sk). 

 

Po vyplnení cestovného príkazu sa automaticky vypočíta výška cestovných náhrad, 

ktoré budú vyplatené zamestnancovi. 

 

MODUL 2 (evidencia cestovných príkazov a poskytnutých súhlas): 

 

 V rámci evidencie bude mať poverený zamestnanec možnosť konkrétneho výberu 

(podľa mena a priezviska, miesta pracovnej cesty a pod.) v rámci vyhľadávania a tvorby 

štatistiky, či potrebnej kontroly na preukázanie dodržiavania zákona o cestovných náhradách. 

 

FUNKCIONALITA PROGRAMU: 

 

• vytváranie kópii cestovných príkazov a ich následná úprava 

• hromadná tlač cestovných príkazov 

• automatické počítanie cestovných náhrad počas vytvárania cestovného príkazu 

• automatická tvorba cestovných príkazov z už existujúcich záznamov 

• možnosť tlače prázdneho/vyplneného tlačiva 

• možnosť tlače do súboru (word, excel, PDF) 

 

 

KOMPETENCIE POUŽÍVATEĽOV: 

 

Prístup do programu budú mať všetky osoby, ktoré sa do programu prihlásia, len v rámci 

vypĺňania cestovného príkazu. 

Súhlas a výpočet cestovných náhrad bude k dispozícii len poverených zamestnancom 

Sekretariátu Rady Slovenského rybárskeho. 

 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo zmeniť špecifikáciu elektronizácie tvorby 

a evidencie cestovných príkazov a cestovných náhrad, pričom berie na vedomie prípadnú 

zmenu cenovej ponuky zo strany záujemcov. 

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.4-Zamestnanec-s%C3%BAhlas-na-pou%C5%BEitie-AUV.xls
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.4-Zamestnanec-s%C3%BAhlas-na-pou%C5%BEitie-AUV.xls
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.4-Zamestnanec-s%C3%BAhlas-na-pou%C5%BEitie-AUV.xls
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.4-Zamestnanec-s%C3%BAhlas-na-pou%C5%BEitie-AUV.xls
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.3-Zamestn%C3%A1vate%C4%BE-s%C3%BAhlas-na-pou%C5%BEitie-AUV.xls
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.3-Zamestn%C3%A1vate%C4%BE-s%C3%BAhlas-na-pou%C5%BEitie-AUV.xls
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.3-Zamestn%C3%A1vate%C4%BE-s%C3%BAhlas-na-pou%C5%BEitie-AUV.xls
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.3-Zamestn%C3%A1vate%C4%BE-s%C3%BAhlas-na-pou%C5%BEitie-AUV.xls
http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/

