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Smernica č. 1/2017
o cestovných náhradách pre funkcionárov, členov SZB
Smernica určuje výpočet náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách SZB , zasadnutí
komisií SZB a P SZB, podujatí SZB.
Náhrada preukázaných cestovných výdavkov:
1. V hodnote predložených cestovných lístkov na cestu tam aj späť.
2. Pri použití súkromného motorové vozidla (musí byť vlastné, môže byť napísané aj na manželku) motorového
vozidla:
2.1 Použitie iného cestného motorového vozidla, ako cestného motorového vozidla SZB, na pracovné účely je možné
len vtedy, ak je to ekonomicky výhodné. Použitie iného cestného motorového vozidla na pracovné účely je
možné len na základe písomnej dohody o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu a so súhlasom
štatutára SZB (prezident, resp. generálny sekretár). Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú
cestu sa uzatvára na konkrétnu pracovnú cestu.
3. Náhrady za používanie iných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa budú poskytovať
nasledovne:
a) základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky v prípadoch:
ak sa pracovnej cesty zúčastnia aspoň traja funkcionári (na cestovnom príkaze sú uvedení aspoň 2
spolucestujúci). Suma základnej náhrady pre osobné cestné motorové vozidlá ustanovuje opatrenie Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny o sumách náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných
cestách v platnom znení na: - 0,183 EUR pre osobné cestné motorové vozidlo za každý 1 km jazdy (náhrada za
1km x počet km + aktuálna cena PHM x počet km x priemerná spotreba podľa TP : 100) (priložiť fotokópiu TP
vozidla) v zmysle platného zákona o cestovných náhradách.
b) náhrada v cene PHM:
ak sa pracovnej cesty zúčastní jeden funkcionár je náhrada v cene PHM podľa predpisu v technickom preukaze
použitého vozidla (počet km x aktuálna cena PHM x priemerná spotreba podľa TP: 100) (priložiť fotokópiu TP
vlastného vozidla a doklad o zakúpení PHM). Ak funkcionár nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe,
na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená štatistickým
úradom SR.
4. Druh náhrady za použitie iného cestného motorového vozidla, ako cestného motorového vozidla SZB, určí
štatutár SZB podľa predchádzajúceho odseku pri povolení na použitie iného cestného motorového vozidla na
pracovné účely v cestovnom príkaze.
5. Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí funkcionárovi podľa cien pohonných látok platných v čase použitia
cestného motorového vozidla prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze
cestného motorového vozidla. Cenu pohonnej látky preukazuje funkcionár dokladom o kúpe pohonnej látky, z
ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak funkcionár nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o
kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená
štatistickým úradom SR.
6. Základná náhrada za prejazdené kilometre sa vypočíta podľa $ 7 ods. 2 Zákona o cestovných náhradách č.
283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7. Náhrada cestovného sa môže uplatňovať len v tom prípade, ak SZB nebude zabezpečovať spoločnú dopravu na
miesto zasadnutia. Výnimku môže vopred schváliť štatutárny zástupca SZB (prezident, resp. generálny sekretár).
V tom prípade sa preplácanie cestovných náhrad riadi Zákonom o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení
o neskorších predpisov.
Týmto dátum stráca platnosť Smernica č. 1/2012.
Schválené P SZB dňa 22.4.2017.

