
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce je upravena ZP v §

151 až�  § 190. Vžnikají�-li žame�stnanci v souvislosti s vý�konem pra� ce vý�daje,

je žame�stnavatel povinen poskýtnout žame�stnanci jejich na�hradu. Za snad

nejvý�žnamne� js� í�  skupinu  vý�daju$ ,  ktere�  žame�stnancu$ m  v  souvislosti  s

vý�konem pra� ce vžnikají�,  lže bežesporu považ�ovat vý�daje cestovní�, ža ktere�

jim žame�stnavatel poskýtuje cestovní� na�hradý. 

Te�mito vý�daji pak obecne�  jsou:

a)  jí�ždní� vý�daje, 

b) jí�ždní� vý�daje k na�vs�te�ve�  c�lena rodiný, 

c) vý�daje ža ubýtova�ní�,

d) žvý�s�ene�  stravovací� vý�daje (stravne�) a

e) nutne�  vedlejs�í� vý�daje.

Vnitřní předpis

školy o

cestovních

náhradách

Překážky v práci jsou skutec�nosti, ktere�  žame�stnanci bra�ní�  ve vý�konu

pra� ce ve stanovene�  a rožvrž�ene�  pracovní� dobe�  po c�asove�  omeženou dobu. ZP

upravuje  pr�í�padý,  kdý  žame�stnavatel  je  povinen  omluvit  nepr�í�tomnost

žame�stnance  v pra� ci,  a  pr�i  nichž�  proto  vžnika�  ž výmežený�ch  du$ vodu$

žame�stnanci na� rok na pracovní�  volno. Zpravidla je s na� rokem na pracovní�

volno  spojen  na� rok  na  na�hradu  mždý  nebo  platu  ve  vý�s� i  pru$ me�rne�ho

vý�de� lku, neplatí� to ale vž�dý. Na�hrada mždý nebo platu ža dobu žames�kanou

pro  pr�eka�ž�ký  v pra� ci  se  výpla� cí�  ve  vý�platní�ch  termí�nech  urc�ený�ch  pro

vý�platu mždý nebo platu.

Jine�  pr�í�padý  pracovní�ho  volna,  jako  je  napr�.  dovolena� ,  sva� tký,  pr�esta�vký

v pra� ci,  dobý odpoc�inku,  na�hradní�  volno  ža  pra� ci  pr�esc�as  nebo ve  sva� tek

nejsou pr�eka�ž�kami v pra� ci. V te�chto pr�í�padech jde o pla�novane�  a ža�koní�kem

pra� ce pr�edpokla�dane�  výmežení�  pracovní�  dobý a  dobý odpoc�inku.  Rovne�ž�

není�  pr�eka� ž�kou  v pra� ci,  c�erpa� -li  žame�stnanec  po  dohode�  se

žame�stnavatelem  tžv.  neplacene�  volno,  ktere�  si  podle  dohodý  mu$ ž�e  (ale

nemusí�) na� sledne�  napracovat.

Po dobu pr�eka�ž�ek v pra� ci  není�  žame�stnanec povinen plnit pracovní�  u� kolý

nebo v te� to souvislosti poskýtovat žame�stnavateli souc�innost a nemu$ ž�e bý� t
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v te� to  souvislosti  postihova�n  ža  porus�ení�  povinností�,  jestliž�e  v pru$ be�hu

pr�eka� ž�ek v pra� ci ne� jaký�  ulož�ený�  u� kol nesplní� ani nežajistí� jeho splne�ní� jinak.

Pr�eka� ž�ký v pra� ci de� lí� ZP na:

• překážky v práci na straně zaměstnance; a 

• překážky v práci na straně zaměstnavatele. 

práci

Dovolená není�  ZP žvla� s�ť definova�na. Dovolenou se rožumí�  žvla� s�tní�  druh

dobý  odpoc�inku,  kdý  žame�stnanec  v žame�stnavatelem  urc�ene�m  nebo

dohodnute�m c�ase nevýkona�va�  pra� ci, nedostavuje se na pracovis�te�  a ma�  tedý

pracovní�  volno urc�ene�  pr�edevs�í�m ke žotavení�,  k odpoc�inutí�  si  od pra� ce  a

k osobní�m ža� jmu$ m. 

ZP podle ustanovení�  §  211 rožlis�uje pr�i  splne�ní�  stanovený�ch podmí�nek 3

druhý dovolene� :

• dovolenou ža kalenda� r�ní� rok nebo její� pome�rnou c�a� st; 

• dovolenou ža odpracovane�  dný (použe ve vžtahu k dovolene� , na niž�

vžniklo pra�vo do 31. 12. 2020); 

• dodatkovou dovolenou. 
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