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Vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV č. 9/2011 
o cestovných náhradách 

 

čl. 1 
 
Vykonávací predpis o cestovných náhradách sa vzťahuje na: 

1. člena  KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (Ďalej len KST.), ktorý 
vykonáva cestu na zasadnutie orgánu KST, 

2. fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú cestu na základe pozvania 
orgánom KST alebo na základe delegovania orgánom KST. 
(Ďalej v oboch prípadoch len udalosť.) 

čl. 2 
 
 Uvedeným oprávneným osobám patria náhrady podľa zásad uvedených v čl. 3 – v čl. 7 
nasledovne: 

1. náhrada preukázaných cestovných výdavkov, 
2. stravné, 
3. náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, 
4. náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov. 

 
čl. 3 

 
 Náhrada cestovných výdavkov bude oprávneným osobám poskytnutá nasledovne: 

1. pri použití prostriedkov hromadnej dopravy v plnej výške za podmienky preukázania 
cesty použitými cestovnými dokladmi pri splnení nasledovných zásad: 

1. Účastník udalosti môže použiť vlak alebo autobus hromadnej dopravy. 
V prípade vlaku sa jedná o vozne 2. triedy. 

2. Držitelia zliav vzťahujúcich sa na 1 cestu sú povinní využívať zľavu na 
cestovnom, pokiaľ túto zľavu prepravca poskytuje. Táto povinnosť sa 
nevzťahuje na zľavy na určité časové obdobie (napr. lístok platný týždeň) 
ani na  zľavy na určitý počet kilometrov (napr. zľava regional). 

2.  Oprávneným osobám sa neposkytuje náhrada cestovných výdavkov v plnej výške za 
preukázanú cestu: 

  a) lietadlom, 
  b) vozňom 1. triedy, 
  c) lôžkom vo vlaku, 
  d) ležadlom vo vlaku 
 Pri preukázaní cesty podľa ods. 2 oprávnená osoba dostane cestovnú náhradu 
v rozsahu podľa ods. 1. 

3. Vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom súhlase osoby oprávnenej 
schvaľovať náhradu cestovného u vzdialenosti nad 300 km je možné vyplatiť cestovnú 
náhradu za ležadlo vo vozňoch 2. triedy. 

4. Pri použití súkromného motorového vozidla 
a) v prípade, že vozidlo bude obsadené len 1 cestujúcim, oprávnenou osobou, 

prináleží oprávnenej osobe náhrada vo výške základnej tarify železničnej 
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dopravy. Likvidátor cestovného pritom má právo skontrolovať, či 
súkromné motorového vozidlo bolo naozaj použité. 

b) v prípade obsadenia vozidla dvomi osobami môže vodič účtovať 2/3 
náhrady podľa písm. c), 

c) v prípade, že vozidlo bude obsadené tromi a viac cestujúcimi, oprávnenými 
osobami, prináleží držiteľovi motorového vozidla náhrada cestovných 
výdavkov za 1 km jazdy: 

a. do 1 300 cm3 – 0,20 Eur, 
b. do 1 600 cm3 – 0,21 Eur, 
c. do 2 000 cm3 – 0,22 Eur, 
d. nad 2 001 cm3 – 0,24 Eur 

Spolucestujúce osoby nemajú nárok na náhradu cestovných výdavkov. 
d) v prípade, že vozidlo nebude obsadené najmenej 3 cestujúcimi, 

oprávnenými osobami, ale osoba oprávnená na schvaľovanie náhrady 
cestovného povolí ako účelné alebo nevyhnutné v záujme KST použiť 
súkromné motorové vozidlo (napr. na prevoz nákladu), prináleží držiteľovi 
motorového vozidla náhrada cestovných výdavkov podľa bodu c). 

e) súhlas podľa bodu d) sa vydáva na osobitnom tlačive vyhotovenom 
sekretariátom KST.  

čl. 4 
 

1. Pod stravným sa pre účely tohto predpisu rozumie: 
a. paušálna peňažná náhrada stravy a nealkoholických nápojov (tzv. diéty) 

poskytnutá oprávnenej osobe vtedy, ak KST nezabezpečil stravovanie na 
udalosti na svoje náklady. 

b. hodnota poskytnutého stravovania a nealkoholických nápojov, ktorá je 
oprávnenej osobe poskytnutá v nepeňažnom plnení. 

2. Výška stravného v peňažnom plnení sa riadi právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

3. Ak KST zabezpečuje na podujatí stravovanie na svoje náklady, peňažná náhrada za 
stravovanie sa neposkytuje. 

4. Pri zasadnutiach orgánov KST trvajúcich dlhšie ako 4 hodiny je možné poskytnúť 
občerstvenie na osobu najviac do výšky určenej uznesením výkonného výboru KST. 
Hodnota tohto občerstvenia neovplyvňuje výšku stravného. Z občerstvenia sú 
vylúčené alkoholické nápoje akéhokoľvek druhu. 

 
čl. 5 

 
 Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie prináleží oprávnenej osobe, pokiaľ na 
udalosti nie je zabezpečené ubytovanie hradené zo strany KST, vo výške uvedenej na doklade 
z ubytovacieho zariadenia, a to za počet nocľahov, ktoré sú k účasti na udalosti objektívne 
nevyhnutné. 
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čl. 6 

 
 Potrebné vedľajšie výdavky, za ktoré sa za podmienky ich preukázania poskytuje 
náhrada, sú nevyhnutné alebo mimoriadne výdavky, ktoré s udalosťou súvisia. Ide najmä 
o poplatky za parkovanie, vstupné na podujatia súvisiace so služobnou cestou, napr. veľtrh, 
výstavy a pod. 
 

čl. 7 
 

1. Za udalosť môžu byť na základe rozhodnutia osoby oprávnenej schvaľovať cestovné 
náhrady vyplatené aj nižšie cestovné náhrady, ako udáva tento predpis. Toto 
rozhodnutie musí byť oprávnenej osobe vopred oznámené. 

2. Výnimku z tohto predpisu v mimoriadnych prípadoch povolí osoba oprávnená 
schvaľovať cestovné náhrady. 

 
čl. 8 

 
Osobami oprávnenými na schvaľovanie cestovných náhrad sú predseda KST a 

podpredseda KST pre ekonomiku a marketing. 
 
 
Prvú zmenu vykonávacieho predpisu schválil výkonný výbor KST 22. marca 2014, 

táto nadobudla účinnosť 23. marca 2014 a stratila účinnosť dňa 7. júna 2014 
 
 
 
 
JUDr. Marek Heinrich           Ing. Peter Dragúň 
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