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Podmínky úhrady cestovních nákladů 
 
 
1. Nabídka dodavatele předložená společnosti ŠKODA AUTO a.s. musí obsahovat veškeré 

náklady, včetně vedlejších nákladů, cestovních nákladů atp. pro případ pracovních cest jeho 
zaměstnanců. 

 
2. Po předchozím písemném schválení ze strany společnosti ŠKODA AUTO a.s., je možno 

ujednat úhradu cestovních nákladů za dodržení následujících podmínek:  
 

a) stravné, kapesné, pojištění – neuznává se 

b) telefonní poplatky a nákup mobilních telefonů – neuznává se 

c) ubytování v hotelu  

o do výše max. 100 €/noc/1 pokoj pro zahraničí 

o do výše max. 2000 Kč/noc/1 pokoj v ČR 
nebude-li s ohledem ke specifickým místním podmínkám smluvními stranami předem 

písemně dohodnuto jinak.  

d) náklady na dopravu na místo poskytování služeb: 

o letecká doprava: Letenky odpovídající kategorii Economy Class; pro lety mimo Evropu 

po předchozí dohodě s objednatelem možno i Business Class,     

o náklady na zapůjčení vozidla z půjčovny v kategorii Small nebo Medium,  

o náklady na využití autobusové nebo vlakové dopravy (2. třída) 

o při použití vozidla dodavatele platí: 

- uznávají se náklady na vozidlo příslušný počet kilometrů násobený ujednanou 

sazbou; 

- neuznávají se náklady za použití vozidel mimo služební cesty (tj. zejména 

Praha – MB).  
- neuznávají se vedlejší výdaje spojené s užíváním vozidel (např. myčka, CCS 

karta) 

- případné měsíční paušály (bez tzv. servisního poplatku) je možné uznat 

v případech, kdy je to oprávněné a ekonomicky zdůvodnitelné s ohledem na 

povahu služby (např. nutnost velmi častého používání vozidla) 

V případech dopravy a ubytování je preferováno objednání služeb prostřednictvím smluvního 

partnera objednatele. 

3. Dodavatel je povinen při plánování obchodních cest dodržovat zásadu úspornosti a účelnosti. 
K řešení téhož úkolu bude podniknuta obchodní cesta zpravidla jednou osobou pro každé z 
potřebných odborných zaměření. 
Náklady budou uhrazeny pouze oproti předloženým dokladům.  


