
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste
(§ 7 zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov)

Dohoda sa uzatvára na žiadosť                 zamestnanca zamestnávateľa

1.  Zamestnávateľ

Osobné číslo:
Útvar:

2.  Zamestnanec

Priezvisko, meno, titl.: Rozvrhnutý pracovný čas
Pobyt (bydlisko): 
Pravidelné pracovisko, resp. miesto výkonu práce: 

3. Spolucestujúci

4. Podmienky tuzemskej  pracovnej cesty
Začiatok cesty (miesto, dátum, hodina) Miesto konania Účel cesty Skončenie cesty (miesto, dátum)  

5. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že:

I. Zamestnanec použije na tuzemskú pracovnú cestu cestné motorové vozdilo, ktoré je vo vlastníctve: 

II. Zamestnanec  si za použitie cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste  uplatní sumu
náhrady  za spotrebované pohonné látky.

III. Zamestnanec si  za použitie nákladného vozidla alebo autobusu pri tuzemskej pracovnej ceste  uplatní náhradu za 
spotrebované pohonné látky a sumu základnej náhrady dohodnutú vo výške ..........  EUR.

IV. Zamestnanec si za použitie cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste uplatní náhradu vo výške 
ceny cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy  za .................   vo výške  ................   EUR.                                 

        Pri dohode v bode IV neplatia body II a III; zamestnanec v tomto prípade nevypĺňa vyúčtovanie na druhej strane. Ak zamestnanec použije   

cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, bod IV sa nepoužije.

Vozidlo: EČV: Typ: Druh pohonnej látky:

    

Spotreba pohonnej látky podľa technického preukazu (1l/100 km):
STN

EHK  
mesto 90 km/ hod. 120 km/hod. ES/EÚ členená na cykly ES/EÚ bez členenia na cykly

a) a)  mestský cyklus a)

b)  mesto  0.000 a) mesto 0.00 b)  mimomestský cyklus b) mesto 0.000

   (zvýšená o 40%) b) priemer 0.000 c) kombinovnaý cyklus  (zvýšená o 20%)

  6. Vyhlásenie zamestnanca:
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a zároveň beriem na vedomie, že za škodu na zdraví a živote, veciach, prípadne 
za inú škodu, ktorá vznikne na  tuzemskej pracovnej ceste v súvislosti s použitím cestného motorového vozidla budem
zodpovedať podľa príslušných právnych predpisov.

Dátum: Podpisy Podpis 
Miesto: zamestnávateľa: zamestnanca:

Iné podmienky*):

Iné poistenie (napr. havaríjne poistenie)*):

*) Uvedie sa len podľa dohodnutých konkrétnych podmienok pre použitie cestného motorového vozidla                                                            







 Náhrady za použitie cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste

1. Najazdené kilometre

Dátum Hod. Odchod - príchod Počet km v režime 
Spolu km

miesto rokovania podčiarknite a b c
Odchod

0
Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod

Odchod
0

Príchod
Spolu km 0 0 0 0

Poznámka: 

   2. Výpočet náhrad za použitie cestného motorového vozidla vozidla

Najazdené km spolu

###

Základná náhrada Náhrada v EUR
AUV 0.183 0.0000

AUV+príves (+15%) 0.21045 0.0000

Spolu 0 - 0.00

Najazdené km Spotreba v l/100 Cena za koef. Náhrada za PL
a b c a b c 1 l PL 0.01 a b c Spolu

0.01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Spolu 0.00

    Náhrady za použitie cestného motorového vozidla spolu 0.00 EUR

Vyhlasujem, že všetky údaje som uviedol úplne a správne: Dátum: Podpis: 

Suma základnej 
náhrady

Náhrada za 
pohonné látky



Dátum a podpis zamestnanca, ktorý upravil vyúčtovanie: Dátum: Podpis:
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