
§ 36 

Preddavky na náhrady a  vyúčtovanie  náhrad 

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady podľa tohto 

zákona do sumy predpokladaných náhrad (ďalej len „preddavok“) pri vyslaní na 

zahraničnú pracovnú cestu a pri vyslaní do štátu Európskej únie. Zamestnávateľ je 

povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok  pri inej skutočnosti zakladajúcej nárok na 

náhrady iba na žiadosť zamestnanca.     

(2) Preddavok alebo jeho časť  môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť 

aj   

a) formou cestovného šeku,  

b) zapožičaním  platobnej bankovej karty zamestnávateľa alebo medzinárodnej 

platobnej bankovej karty zamestnávateľa, 

c) prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky 

v eurách alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke 

zahraničnej banky v cudzej mene.  

(3) Zamestnávateľ môže  v prípade potreby  poskytnúť preddavok  jedným rozhodnutím 

a) pre viacerých zamestnancov, 

b) na viacero pracovných ciest zamestnanca.  

(4) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri vyslaní na  zahraničnú  pracovnú 

cestu do členského štátu eurozóny alebo do tretieho štátu a pri vyslaní  do štátu Európskej 

únie, ktorý je členským štátom eurozóny preddavok v eurách v rozsahu a v sume podľa 

času trvania a podmienok zahraničnej pracovnej cesty a času a podmienok  vyslania do 

štátu Európskej únie. V  cudzej mene môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok alebo 

jeho časť iba po dohode so zamestnancom pred zahraničnou pracovnou cestu do 

členského štátu eurozóny alebo do tretieho štátu a pred vyslaním do štátu Európskej únie, 

ktorý je  členským štátom  eurozóny.   

 (5) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri vyslaní na  zahraničnú  pracovnú 

cestu do štátu, ktorý nie je členským štátom eurozóny alebo tretím štátom a pri vyslaní do 

štátu Európskej únie, ktorý nie je členským štátom eurozóny preddavok v cudzej mene v 

rozsahu a v sume podľa času trvania a podmienok  zahraničnej pracovnej cesty a času 

a podmienok vyslania do štátu Európskej únie. V eurách môže zamestnávateľ poskytnúť 

preddavok alebo jeho časť iba ak banka alebo pobočka zahraničnej banky
19e)

 alebo 

zmenáreň
20)

 príslušnú cudziu menu nevydáva alebo po dohode so zamestnancom pred 

zahraničnou pracovnou cestou do štátu, ktorý nie je členským štátom eurozóny alebo 

tretím štátom a pred vyslaním do štátu Európskej únie, ktorý nie je členským štátom 

eurozóny.  

(6) Preddavok na stravné  zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny 

opatrením ministerstva financií. Zamestnávateľ sa v prípade potreby môže so 

zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej mene   ako je mena 

ustanovená pre jednotlivú krajinu  opatrením ministerstva financií.  Pri  vyúčtovaní 

náhrad sa pri prepočte sumy stravného ustanoveného v eurách na cudziu menu a naopak  

                                                           
19e)

 § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

      zákona  č. 659/2007 Z. z. 
20)

 Príloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 



použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou 

alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa 

zahraničná pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na stravné začala. Pri 

vyúčtovaní náhrad sa pri prepočte sumy stravného ustanoveného v cudzej mene na inú 

cudziu menu   použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou 

centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu 

v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok 

na stravné začala; suma stravného sa určí prepočtom hodnoty stravného v eurách na 

dohodnutú cudziu menu.   

Poznámka 

Stravné v inej mene  

Preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením 

Ministerstva financií SR: 

 v mene, ktorá platí v danej krajine v členení na 

- euro – (Rakúsko, Nemecko, Taliansko)  

- cudziu menu – (Švajčiarsko, Česká republika, Dánsko, Anglicko, Japonsko), alebo 

 vo voľne zameniteľnej mene – americký dolár alebo euro – (napr. Maďarsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina). 

Zamestnávateľ sa v prípade potreby môže so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné 

v inej mene, ako je mena ustanovená pre jednotlivé štáty opatrením Ministerstva financií SR.  

Upozornenie 

 Preddavok na náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste, teda aj na stravné, zamestnávateľ poskytuje podľa § 36 

ods. 1 zákona o CN pred vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu. Z uvedeného vyplýva, že aj dohoda 

o poskytnutí stravného v inej mene, ako je mena ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, musí byť pred vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu, t. j. pri poskytovaní preddavku a nie až po 

realizácii zahraničnej pracovnej cesty, kedy zamestnávateľ je povinný podľa § 36 ods. 8 zákona o CN vykonať 

vyúčtovanie náhrad za súčasnej aplikácie ustanovení § 36 ods. 9 až 12  zákona o CN.  

Pri využití možnosti poskytnúť stravné v inej mene, ako je mena ustanovená pre danú krajinu opatrením 

Ministerstva financií SR, môže v praxi ísť o prepočet:  

 eura na cudziu menu (napr. euro na českú korunu, euro na maďarský forint, euro na americký dolár, euro 

na anglickú libru), 

 cudzej meny na euro (napr. česká koruna na euro, maďarský forint na euro, americký dolár na euro, 

anglická libra na euro),  

 cudzej meny na inú cudziu menu (anglická libra na americký dolár, švajčiarsky frank na americký dolár, 

japonský jen na americký dolár).  

Prepočet eura na cudziu menu a opačne  

Pri vyúčtovaní náhrad sa pri prepočte sumy stravného ustanoveného v eurách na cudziu menu a naopak použije 

referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta alebo iná 

skutočnosť zakladajúca nárok na stravné začala.  

Prepočet cudzej meny na inú cudziu menu  

Pri vyúčtovaní náhrad sa pri prepočte sumy stravného ustanoveného v cudzej mene na inú cudziu menu použije 

referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta alebo iná 

skutočnosť zakladajúca nárok na stravné začala.  

Suma stravného sa určí prepočtom hodnoty stravného v eurách na dohodnutú cudziu menu.  

Príklad  

Zamestnanec sa zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v Japonsku. Zamestnávateľ zistí k prvému dňu v mesiaci, 

v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala, kurz japonský jen – euro a euro – americký dolár a prepočtom 

cez euro prepočíta tieto dve cudzie meny. Prepočet sa musí vždy urobiť cez menu euro, nemôže sa urobiť priamo 

prepočet japonský jen – americký dolár (postup vychádza z nariadenia Európskej komisie). 

Prepočet stravného na inú menu až pri vyúčtovaní náhrad  

Prepočet medzi menami (euro – cudzia mena a opačne, cudzia mena – iná cudzia menia) a posúdenie nároku na 

stravné sa uskutočňuje až pri vyúčtovaní náhrad. Celkový nárok na stravné sa v niektorých prípadoch bude 

posudzovať až pri vyúčtovaní náhrad, napr. pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá začína prvého dňa v mesiaci. 



Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu sa v praxi poskytuje zamestnancovi skôr ako v deň nástupu na 

zahraničnú pracovnú cestu a zamestnávateľ ešte nebude vedieť tento kurz. V tomto prípade pre určenie sumy 

preddavku na stravné použije kurz, ktorý v tom čase je vyhlásený a pri vyúčtovaní náhrad sa suma stravného 

prepočíta kurzom, ktorý bude platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala.  

Prepočet sumy stravného (hodnoty stravného) v mene ustanovenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej 

republiky na dohodnutú inú menu sa uskutočňuje až pri vyúčtovaní náhrad, pričom vyúčtovaním náhrad sa 

rozumie vyúčtovanie náhrad podľa § 36 ods. 8 zákona o CN. Celkový nárok na stravné v inej mene, ako je mena 

ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky, sa posudzuje až pri vyúčtovaní náhrad podľa § 

36 ods. 8 zákona o CN z dôvodu, že napríklad pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá začína začiatkom mesiaca, 

zamestnávateľ vo väzbe na čas poskytnutia preddavku zamestnancovi nemusí vedieť kurz, ktorý platí k prvému 

dňu v mesiaci, kedy sa zahraničná pracovná cesta začala. V praxi zamestnávateľ poskytuje preddavok na 

náhrady určitý počet dní pred začiatkom zahraničnej pracovnej cesty, t. j. skôr ako v deň nástupu na zahraničnú 

pracovnú cestu; v tomto prípade sa pre určenie výšky preddavku na stravné v inej mene, ako je mena ustanovená 

opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky, t. j. na určenie sumy stravného (hodnoty stravného) v inej 

mene použije posledný kurz, ktorý je v tom čase známy a až pri vyúčtovaní náhrad sa suma stravného, t. j. 

celkový nárok na stravné v inej mene prepočíta kurzom, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa 

zahraničná pracovná cesta začala.  

Uvedený kurz platí iba pre prepočet nároku na stravné z jednej meny na druhú menu (hodnoty stravného 

v inej mene) v prípade, ak sa na základe dohody so zamestnancom poskytuje preddavok na stravné v inej mene, 

ako je mena ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Napríklad, ak bude zamestnanec 

vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do Nemecka, pričom prvý a posledný deň zahraničnej pracovnej cesty 

prechádza cez Českú republiku a vo väzbe na ustanovenie § 13 ods. 5 mu vznikne nárok za tieto dni na stravné 

pre Českú republiku, môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí stravného za tieto dni 

v eurách (z dôvodu, že všetky ostatné výdavky počas zahraničnej pracovnej cesty bude mať v eurách). 

Tento kurz sa nepoužíva na vyúčtovanie cestovných náhrad a ani sa neaplikuje pri vyúčtovaní náhrad v tom 

zmysle, že by sa stravné v každom prípade prepočítavalo týmto kurzom, resp. pre prípady, keď sa pri vyúčtovaní 

náhrad zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na vrátení preplatku, resp. na poskytnutí nedoplatku v inej mene, 

ako bol poskytnutý preddavok (§ 36 ods. 9 až 12); v týchto prípadoch sa celá suma nedoplatku, resp. preplatku 

poskytuje v inej dohodnutej mene a pre prepočet sa použije kurz ustanovený v zákone o účtovníctve, t. j. kurz 

platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (zákon o cestovných náhradách na tento účel 

neustanovil žiadny kurz). 

 

Príklad  

Zamestnanec bol na zahraničnej pracovnej ceste v Českej republike v dňoch 14. 6. 2009 až 17. 6. 2009. Bol mu 

poskytnutý preddavok na náhrady v sume 10 000 CZK a po uskutočnení zahraničnej pracovnej cesty vykoná 

vyúčtovanie náhrad s tým, že náklady na stravné sú 2 000 CZK, na ubytovanie 5 000 CZK, na dopravu 4 000 

CZK, t. j. spolu 11 000 CZK. Zamestnávateľ má povinnosť doplatiť zamestnancovi 1 000 CZK, a to na stravné 

500 CZK, ubytovanie 300 CZK a na dopravu 200 CZK. Zamestnanec požaduje vyplatiť záväzok 1 000 CZK 

v eurách. Zamestnávateľ má uhradiť záväzok voči zamestnancovi v eurách:  

- stravné – kurzom 1. 6. 2009 určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, 

- ostatné náhrady (ubytovanie a dopravu) – kurzom podľa zákona o účtovníctve. 

Vyššie uvedený postup sa nemôže aplikovať na uvedený prípad z dôvodu, že v tomto prípade sa pred 

zahraničnou pracovnou cestou neposkytol preddavok na stravné v inej mene, ako je mena ustanovená opatrením 

Ministerstva financií Slovenskej republiky. Celý preddavok, teda aj preddavok na stravné sa poskytol v českých 

korunách, teda v mene, ktorá je ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Pri vyúčtovaní 

náhrad, t. j. pri poskytnutí doplatku v cudzej mene zamestnancovi zo zahraničnej pracovnej cesty je potrebné 

aplikovať ustanovenie § 36 ods. 12 a nie ustanovenie § 36 ods. 6 zákona o CN. 

(7) Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní  odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej 

skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné 

doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve,  

alebo v  písomnej dohode so zamestnancom  dohodnutá, alebo  vo vnútornom predpise zamestnávateľa 

určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 

v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená.  

 

 

 

 

 



Otázka 

Lehoty na vyúčtovanie cestovných náhrad pre zamestnanca 

Zákon o cestovných náhradách ustanovuje v § 36 ods. 7 lehotu predkladania písomných dokladov potrebných na 

vyúčtovanie náhrad 10 pracovných dní. Najdlhšie táto lehota môže trvať do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta skončená. Musí byť táto lehota 

ustanovená písomne, ak ju zamestnávateľ nechce využívať trvale, ale len v určitých špecifických prípadoch 

(napr. choroba). Zákonná lehota na vyúčtovanie náhrad je tri roky. Podľa akého zákona platí táto lehota a  za 

akých podmienok ju možno využívať? 

 

 

 

 Odpoveď 

Zamestnanec je povinný do 10 pracovných dní po dni ukončenia pracovnej cesty, alebo inej skutočnosti 

zakladajúcej nárok na náhrady predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie 

pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady a tiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok;  táto  

základná poriadková lehota platí bez ohľadu na to,  či bol zamestnancovi poskytnutý preddavok alebo nie.  

Zamestnávateľ môže zamestnancovi túto základnú lehotu predĺžiť, a to na základe: 

- dohody  so zamestnancom v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode,   

- dohody v kolektívnej zmluve,  

- úpravy vo vnútornom predpise.   

Všetky vyššie  uvedené možnosti predĺženia základnej poriadkovej lehoty sú založené na písomnej forme a to 

bez ohľadu na to, či sa predĺžená lehota bude vzťahovať na všetky pracovné cesty, alebo na všetkých 

zamestnancov, alebo bude predĺžená  len v určitých špecifických prípadoch (napr. práceneschopnosť 

zamestnanca)  alebo bude predĺžená podľa rôznych iných podmienok a potrieb zamestnávateľa.    

Základná poriadková lehota môže byť predĺžená najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta, alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady 

skončená. Možnosť  predĺžiť základnú poriadkovú lehotu na predloženie písomných dokladov potrebných na 

vyúčtovanie pracovnej cesty, alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady a na vrátenie nevyúčtovaného 

preddavku sa vzťahuje na všetkých zamestnancov.     

Zákonom o cestovných náhradách  ustanovená lehota pre oblasť vyúčtovania náhrad je lehotou poriadkovou 

a nie premlčacou lehotou. Premlčaciu lehotu na uplatnenie peňažných nárokov z pracovného pomeru je 

potrebné posudzovať v zmysle Občianskeho zákonníka; vo všeobecnosti je táto lehota ustanovená na 3 roky 

odo dňa vzniku nároku.  

(8) Zamestnávateľ je  povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných 

dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok 

na náhrady podľa tohto zákona a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie je v kolektívnej 

zmluve,  alebo v  písomnej dohode so zamestnancom  dohodnutá, alebo   vo vnútornom 

predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné 

doklady.  

(9) Sumu, o ktorú  bol poskytnutý preddavok  v eurách  pri  pracovnej ceste alebo  pri inej 

skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady  podľa tohto zákona vyšší ako je celkový 

nárok zamestnanca (ďalej len „preplatok v eurách“), vracia zamestnanec 

zamestnávateľovi v eurách; po dohode so zamestnávateľom môže zamestnanec pri  

vyslaní na zahraničnú  pracovnú  cestu a pri vyslaní do štátu Európskej únie preplatok 

v eurách  alebo jeho časť vrátiť v  cudzej mene.  

(10) Sumu, o ktorú bol  poskytnutý preddavok v eurách pri  pracovnej ceste alebo  pri inej 

skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona nižší ako je celkový nárok 

zamestnanca (ďalej len „nedoplatok v eurách“), poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi 

v eurách; po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ  pri zahraničnej pracovnej 

ceste alebo pri vyslaní do štátu Európskej únie nedoplatok v eurách  alebo jeho časť 

poskytnúť v  cudzej mene.  



(11) Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok  v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste 

alebo  pri inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona  vyšší ako 

je celkový nárok zamestnanca (ďalej len „preplatok v cudzej mene“), vracia zamestnanec 

zamestnávateľovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po 

dohode so zamestnávateľom môže zamestnanec preplatok v cudzej mene  alebo jeho časť 

vrátiť v inej cudzej mene alebo v eurách. 

(12) Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste 

alebo  pri inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona nižší ako je 

celkový nárok zamestnanca (ďalej len „nedoplatok v cudzej mene“), poskytuje 

zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol 

preddavok; po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ nedoplatok v cudzej mene 

alebo jeho časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v eurách.   

(13) Pri vyúčtovaní  pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady 

podľa tohto zákona zamestnávateľ v prípade potreby  zaokrúhľuje  

a) celkový nárok zamestnanca  v eurách bez poskytnutého preddavku  na najbližší 

eurocent nahor, 

b) celkový nárok zamestnanca  v cudzej mene bez poskytnutého preddavku  na 

najbližšiu celú menovú jednotku  bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo 

pobočkami zahraničných bánk
 
alebo zmenárňou nahor, 

c) preplatok v eurách alebo jeho časť v eurách na najbližší eurocent nadol, 

d) preplatok v cudzej mene alebo jeho časť v cudzej mene na najbližšiu celú menovú 

jednotku  bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných 

bánk
 
alebo zmenárňou nadol, 

e) nedoplatok v eurách alebo jeho časť v eurách na najbližší eurocent nahor, 

f) nedoplatok v cudzej mene alebo jeho časť v cudzej mene na najbližšiu celú menovú 

jednotku  bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných 

bánk alebo zmenárňou nahor. 

 

Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste v trvaní do 6 hodín do Rakúska vznikol nárok iba na 

stravné (45 eur x 25 % ´= 11,25 eur) a vreckové vo výške 5 %, t. j. 0,5625 eur (11,25 eur x 5 % = 0,5625 

eur);  celkový nárok zamestnanca je vo výške 11,8125 eur. 

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty zamestnanca pri tej istej výške skutočných výdavkov vo väzbe na 

rôznu výšku poskytnutého preddavku a zaokrúhlenie:  

Poskytnutý 

preddavok 

Nárok 

zamestnanca 

Rozdiel 

(preplatok+, 

nedoplatok-) 

Zaokrúhlený 

preplatok 

(zamestnanec) 

Zaokrúhlený nedoplatok 

(zamestnávateľ) 

12 11,8125 + 0,1875 0,18 * 

11 11,8125 - 0,8125 * 0,82 

 

 


