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Seminář Cestovní náhrady ve školách v roce 2018 
Specifika poskytování náhrad cestovních výdajů ve školství podle platné právní úpravy  
 

Náhrady tuzemských i zahraničních cestovních výdajů se řídí rozsáhlou legislativou, jejíž 

aplikace do praxe není vždy snadná, zvlášť když Vy jako zaměstnanci škol musíte řešit určitá 

specifika, která se ve Vašem oboru vyskytují. Získejte návod, jak poskytovat cestovní náhrady 

určené zaměstnancům škol podle právních podmínek platných od 1. 1. 2018 formou příkladů, 

upozornění na časté chyby a užitečných doporučení z praxe.  

 

Přednáší: JUDr. Marie Salačová 

Místo konání: Praha 4, konferenční centrum hotelu Globus  

Datum konání: 19. 4. 2018  
 

Zaměření semináře Seminář Cestovní náhrady ve školách v roce 2018 seznámí účastníky 

z resortu školství podrobně s problematikou cestovních náhrad při tuzemské i zahraniční 

pracovní cestě, s platnou právní úpravou, změnami, které vstoupily v účinnost 1. 1. 2018, a 

s praktickými problémy a výkladovými nejasnostmi, které ve své praxi řeší. Zaměří se na 

podmínky, které musí být ze zákona splněny ze strany zaměstnavatele i zaměstnance, aby 

bylo možné poskytnout cestovní náhrady zaměstnancům školství. Výklad bude prezentován 

na konkrétních příkladech z praxe.  

Komu je seminář určen: Seminář je určen ředitelům škol, ekonomickým a účetním 

pracovníkům výše uvedených organizací a dalším pracovníkům škol a školních zařízení, kteří 

pracují s předmětnou problematikou. 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva a občerstvení 

9:00–10:40 Obecné skutečnosti k poskytování náhrad ve školství 

Principy platné právní úpravy 

Sjednávání pravidelného pracoviště do pracovních smluv učitelů 

10:40–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:30 Nejčastější akce ve školách s poskytováním náhrad 

Paušalizace cestovních náhrad ve školách  

12:30–13:00 Závěrečná diskuse 
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Závazná objednávka účasti na semináři Cestovní náhrady ve 
školách v roce 2018 - duben 
Cena semináře: 2490,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % 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 semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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