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Záznam webináře Cestovní náhrady 
Druhy cestovních náhrad - Náhrada jízdních výdajů – Silniční motorové vozidlo – 

Zahraniční pracovní cesta – Jednatel - OSVČ 
 

Při poskytování cestovních náhrad je zaměstnavatel povinen dodržovat základní zásady 

pracovněprávních vztahů. A praxe ukazuje, že postupovat v souladu s legislativou, není vždy 

snadné. Víte například, jaké podmínky je nezbytné dohodnout před nástupem na pracovní 

cestu, orientujete se ve výpočtech a daňových důsledcích např. nadlimitního stravného či 

používání soukromého silničního motorového vozidla? Seznamte se s principy poskytování 

cestovních náhrad, které využije každý zaměstnavatel. 
 

Přednáší: Ing. Roman Landgráf, daňový poradce  

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Záznam webináře Vás provede praktickým plněním všech náležitostí 

spojených s výplatou cestovních náhrad. Ujasníte si, kdy a jakou náhradu je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě. Obdržíte návod, jak postupovat při 

vlastním výpočtu náhrad (PHM, stravné, ubytování), a to jak při tuzemské tak zahraniční 

služební cestě. Naučíte se posuzovat, jak hodnotit specifické případy, jako je krácení 

stravného u zaměstnance, a to i s ohledem na daňové konsekvence. Stručně budete 

informováni též o případu, kdy jednatel je v pozici zaměstnance a jak řešit cestovní náhrady 

pro OSVČ. 

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře Cestovní náhrady je určen vedení společností, 

personalistům, účetním, auditorům, office managerům a všem, kteří ve své profesi řeší 

cestovní náhrady. 

 
Program nahrávky webináře: 
Pracovní cesta: místo výkonu práce, pravidelné pracoviště 

Cestovní příkaz: jaké dohodnout podmínky před nástupem na pracovní cestu 

Jak řešit cestovní náhrady u prací konaných mimo pracovní poměr 

Tuzemská pracovní cesta:  

Druhy tuzemských cestovních náhrad:  

Náhrada jízdních výdajů 

Použití určeného hromadného dopravního prostředku, silniční motorové  vozidlo 

Základní náhrada, náhrada PHM, náhrada za ubytování, náhrada nutných vedlejších výdajů 

Zahraniční pracovní cesta:  

Náhrada jízdních výdajů 

Zahraniční stravné 

Kapesné 

Jednatel s.r.o. v pozici „zaměstnance“ 

Cestovní náhrady OSVČ 
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Závazná objednávka záznamu webináře Cestovní náhrady 
Cena záznamu webináře: 920,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 
 

 

mailto:info@delego.cz
http://www.delego.cz/

