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METODICKÉ USMERNENIE TÝKAJÚCE SA MODULU M07  SPRÁVA SLUŽOBNÝCH CIEST 
ČÍSLO 1/2023  

ŽIADOSŤ O SLUŽOBNÚ/PRACOVNÚ CESTU Z POHĽADU ZAMESTNANCA  
V CENTRÁLNOM EKONOMICKOM SYSTÉME 

 
Modul Správa služobných ciest je jedným z aplikačných modulov Centrálneho ekonomického systému 
(ďalej „CES“), pariacich do skupiny HR modulov, ktorého primárne úlohy sú zamerané na: 
- evidenciu žiadostí o služobné/ pracovné cesty, vrátane preddavkov, 
- evidenciu pracovných ciest, evidenciu výdavkov zamestnancov na pracovné cesty a evidenciu 

cestovných náhrad a ich vyúčtovanie, 
- evidenciu ostatných nákladov súvisiacich s pracovnou cestou, 
- výpočet cestovných náhrad, 
- evidenciu súhrnných pracovných ciest, 
- odosielanie žiadostí a vyúčtovaní na elektronické schvaľovanie, 

zúčtovanie pracovných ciest. 
 

Pracovnou cestou sa rozumie pracovná cesta v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách“) a § 42 zákona č. 385/2000 Z. z. 
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Služobnou cestou sa rozumie služobná cesta v zmysle § 70 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Pracovná cesta a služobná cesta sa budú na úrovni tohto metodického usmernenia ďalej uvádzať pod 
spoločným názvom „pracovná cesta“. 
 
Náhrada výdavkov v súvislosti s pracovnou cestou sa bude poskytovať v zmysle zákona 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách a platných príslušných opatreniach (Opatrenie MF SR č. 401/2012 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných 
cestách, Opatrenie MPSVaR SR č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného, Opatrenie MPSVaR SR č. 
282/2022 Z. z. o  sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných 
cestách). 
 
Rozlišujeme 2 typy cesty: 

 Tuzemská pracovná cesta 

 Zahraničná pracovná cesta 
 
Tuzemská a zahraničná pracovná cesta môže byť: 

 jednorazová pracovná cesta 

 súhrnná pracovná cesta 

Súhrnná pracovná cesta je pracovná cesta na určitý časový úsek (napr. týždeň, mesiac) s prerušeniami 
medzi jednotlivými pracovnými cestami, bez bližšej špecifikácie konkrétnych dní a cieľov (konkrétne 
dni a ciele sa uvádzajú vo vyúčtovaní pracovnej cesty). Schvaľovanie žiadosti o súhrnnú pracovnú cestu, 
ako aj vyúčtovania súhrnnej pracovnej cesty prebieha v jednom kroku (nie je potreba schvaľovať 
pracovné cesty na jednotlivé dni). Nie je možné zadať ďalšiu žiadosť o pracovnú cestu, ktorá by spadala 
do obdobia trvania súhrnnej pracovnej cesty. 
 
Pracovnú cestu si môže založiť každý zamestnanec sám za seba alebo ju môže založiť druhý 
zamestnanec určený ako asistent pracovných ciest zamestnanca prostredníctvom funkcionality 
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Asistent pracovnej cesty. Asistent pracovnej cesty môže založiť pracovnú cestu alebo pracovnú cestu 
pripraviť na vyúčtovanie iba zamestnancom, ktorí sú mu pridelení pomocou administrátora modulu. 
 
Priradenie zamestnancov asistentovi pracovnej cesty sa realizuje v SAP GUI a je potrebné, aby užívateľ 
mal priradenú rolu Zxxxx_HRTV_SPRAVCA_ASIST. 
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Postup Asistenta pracovnej cesty, ktorý zakladá pracovnú cestu za zamestnanca – v aplikácii FIORI 
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Žiadosť o pracovnú cestu si zadáva zamestnanec alebo asistent pracovnej cesty v aplikácii FIORI – Moje 
žiadosti o cestu. Údaje sa ukladajú do objektu Žiadosť. 
 
V aplikácii je možné vypĺňať polia niekoľkými spôsobmi, a to cez piktogram, textové pole alebo 
napríklad aj výberom z číselníka. 
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Žiadosť o pracovnú cestu 

 

 
 

Žiadosť o pracovnú cestu sa spustí kliknutím na políčko +. Následne je potrebné vyplniť všetky údaje. 
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Povinné údaje sú označené symbolom „*“. Postupne je potrebné správne vyplniť nasledovné polia: 
 
„Základné údaje“ 
Ak zamestnanec vypĺňa žiadosť sám za seba, nie je potrebné uvádzať žiadne osobné údaje, nakoľko sa 
údaje za zamestnanca dotiahnu automaticky z modulu Personalistika. Následne žiadateľ zadáva údaje 
do polí: 
-  Pracovný čas – je potrebné uviesť stanovený pracovný čas v organizácii od – do (zápis urobiť 

dvojbodkou, alebo čiarkou, napr.: 7,30-15,30), 
- Typ cesty – výber z číselníka, či ide o tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu, 
- Dátum začatia – potrebné zadať v tvare DD.MM.RRRR (napr. 12.01.2023) alebo vybrať z číselníka 

(kalendár), 
- Čas začatia – potrebné zadať v tvare HH:MM:SS (napr. 12:30:00)  alebo vybrať z číselníka (hodiny), 
- Odchod (miesto) – potrebné zadať miesto nástupu na pracovnú cestu v tvare (napr. adresa 

pracoviska - Bratislava, ulica ................, číslo budovy ..........), 
- Dátum ukončenia - potrebné zadať v tvare DD.MM.RRRR (napr. 15.11.2023) alebo vybrať z číselníka 

(kalendár), 
- Čas ukončenia - potrebné zadať v tvare HH:MM:SS (napr. 18:45:00)  alebo vybrať z číselníka 

(hodiny), 
- Príchod (miesto) - potrebné zadať miesto skončenia pracovnej cesty v tvare (napr. adresa 

pracoviska – Bratislava, ulica .........., číslo budovy .......) 
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- Cieľ cesty – štát (výber z číselníka) a miesto potrebné zadať v tvare (napr. Česká republika, Praha).  
 
„Doplnkové informácie“ 
- Účel  (napr. rokovanie, kontrola, ......, podľa usmernenia organizácie), 

- Inštitúcia - poznámka, 

- Poznámka (doplnkové informácie, potrebné pre schválenie žiadosti o pracovnú cestu), 

- Spolucestujúci – mená sa doplňujú ako voľný text. 

Po vyplnení Základných údajov je potrebné vyplnenú obrazovku uložiť kliknutím na  „ULOŽIŤ“. 
Následne sa vygeneruje technické číslo cesty (nepoužívať tlačidlo ENTER). V prípade, že zamestnanec 
klikne na „Odoslať na schválenie“, cesta bude odoslaná na schválenie a už sa nedostane k ďalšej 
úprave cesty. 
 

 
V module Správa služobných ciest budú  používané dva typy číslovania pracovných ciest: 

- technické číslo cesty (technické ID) – číslo prioritne zobrazované v aplikácii, podľa neho sa 
zamestnanec orientuje v žiadostiach o cestu, 

- logické číslo cesty – slúži pre potreby účtovníctva, 
tzn. že každá pracovná cesta bude mať 2 čísla cesty. Obidve čísla budú generované systémom. 
 
Po uložení je potrebné koncept doplniť ostatnými povinnými údajmi Žiadosti. 
 
„Ďalšie ciele“ 
 –pridávajú sa kliknutím na + a uvádzajú v prípade, ak je: 

- viac cieľov v rámci jednodňovej cesty,  
- viac cieľov v rámci viacdňovej pracovnej cesty,  
- viac cieľov v rámci súhrnnej pracovnej cesty – v „Poznámka“  – v „Poznámka“ –je potrebné 

uvádzať začiatok, miesto odchodu na pracovnú cestu a koniec,  miesto príchodu pracovnej 
cesty v jednotlivé dni, ak sú vopred známe. Ak nie sú vopred známe nie je potrebné zadávať 
do žiadosti, bude ale potrebné uviesť vo vyúčtovaní. 

 
Pri zahraničnej pracovnej ceste: 

- Je potrebné vyplniť časy vycestovania z tuzemska a návratu do tuzemska, v prípade prechodu 
cez  viacero krajín, je potrebné zadať vždy dátum a čas odchodu z krajiny pri použití 
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motorového vozidla, železničnej dopravy, autobusovej dopravy. Pri použití leteckej dopravy je 
potrebné uviesť čas odletu z krajiny a príletu do krajiny. 
 

„Priradenie nákladov“ 
– údaje sa doťahujú z kmeňového záznamu zamestnanca založeného v IT 0001 v module 
Personalistika. Je nutné, aby cestujúci zamestnanec mal zadané nákladové stredisko v IT 0001 
kmeňového záznamu zamestnanca. Doplnenie rozpočtovej skladby žiadosti / vyúčtovania cesty, je 
v procese schvaľovania zamestnancom zodpovedným za rozpočet nutné. 
 
„Na schválenie / zabezpečiť“ 
 – možnosť výberu požadovaných služieb v súvislosti s pracovnou cestou, vrátane popisu v Poznámke 
k žiadosti o letenku – výber z číselníka: 
 

Kategória 

Auto služobné 

Auto vlastné 

Súk.mot.voz.v cene cest.lístka 

Autobus 

Vlak 

MHD 

Iné 

Lietadlo 

Lietadlo - Vládny špeciál 

Taxi 

Zabezpečiť letenku 

Zabezpečiť komerčné poistenie 

Zabezpečiť očkovanie 

Zabezpečiť víza 

 
V prípade použitia súkromného motorového vozidla, je potrebné uzatvoriť dohodu o jeho použití so 
zamestnávateľom mimo CES. Jeden výtlačok dohody, vrátane údajov o technických parametroch 
súkromného vozidla, je potrebné predložiť zamestnancom osobného úradu (personálneho odboru) za 
účelom evidencie v IT 0017. Dohodu je potrebné uzatvoriť v dostatočnom časovom predstihu pred 
nástupom na pracovnú cestu. 
 
Poznámka: stravné, vreckové a náhrada za použitie súkromného motorového vozidla budú počítané 
automaticky systémom. 
 
„Preddavok“ 
– odhadované náklady - cez Match Code je možný výber položiek ako stravné, vreckové, cestovné, 
ubytovanie, vedľajšie výdavky – čiastka - výber meny. 
 
Odhadované náklady na stravné a vreckové počíta systém automatizovane. 
Požadovaný preddavok-  je potrebné uviesť menu a spôsob vyplatenia. 
Preddavok v domácej mene je možné vyplatiť prevodom na účet alebo hotovosťou  prostredníctvom 
pokladne. 
Preddavok v cudzej mene je možné vyplatiť len v hotovosti prostredníctvom pokladne. 
Preddavok, ktorý je kombináciou domácej a zahraničnej meny, je možné vyplatiť len v hotovosti 
prostredníctvom pokladne. 
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Zamestnanec má možnosť zvoliť si ľubovoľný počet druhov preddavkov. 

 
 
 
Schválený preddavok – mena. Rozpočtár v procese schvaľovania má možnosť upraviť výšku preddavku 
v cudzej mene. 
Pokladňa – potreba zakliknúť – preddavok v cudzej mene bude vždy vyplatený v hotovosti cez 
pokladňu. 
Komentár – možnosť dopísať text pre pokladníka. 
Ak je požadovaný preddavok na pracovnú cestu, je potrebné v aplikácii stlačiť tlačidlo „Prepočítať“, 
aby sa odhadované náklady preniesli do preddavku. Následne je možné výšku preddavku upraviť 
manuálne.  
 
Tlačidlo Uložiť je vhodné použiť niekoľkokrát v priebehu spracovania žiadosti o pracovnú cestu. 
 
Prípadné chybové hlásenia je potrebné odstrániť zadaním správnych dát, inak nebude možné odoslať 
žiadosť na schválenie. 
 
K žiadosti o pracovnú cestu je možné pridať prílohy (maximálny počet príloh 5 ks; max. veľkosť jednej 
prílohy 3 MB; formáty príloh – .pdf, .jpg, .docx) - napr. pozvánky, programy, interné doklady/formuláre, 
podľa usmernenia organizácie.  
V prípade, že prílohy nebudú zodpovedať týmto podmienkam, aplikácia vypíše chybové hlásenie 
a neumožní zamestnancovi prílohu uložiť. 
 
Po spracovaní komplexnej žiadosti o pracovnú cestu je potrebné kliknúť na „ODOSLAŤ NA 
SCHVÁLENIE“. 
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Následne bude vygenerované logické číslo cesty, ktoré bude prebraté aj do vyúčtovania pracovnej 
cesty. 
Logické číslo cesty bude pozostávať z nasledovných prvkov: 
XXXXZZZZYYYYTCCCCC, kde:   

- XXXX = kód účtovného okruhu 
- ZZZZ = kód pracovného úseku; ak nebude, použije sa konštanta „0000“ 
- YYYY = rok odoslania na schválenie 
- T = typ cesty (T-tuzemská alebo Z-zahraničná) 
- CCCCC = číslo cesty (inkrementujúce pre XXXXYYYYT od 1 po n) 

 
Po odoslaní žiadosti o cestu na schválenie je vyvolané elektronické schvaľovacie prostredníctvom 
workflow. 
Pre proces elektronického schvaľovania je potrebné nastavenie rolí, kompetencií a zastupovanie 
v Organizačnom manažmente (Metodické usmernenie Založenie kompetencie a zastupovania 
v Organizačnom manažmente CES). 
Schvaľovací proces k žiadosti o pracovnú cestu a k vyúčtovaniu pracovnej cesty, je  predmetom 
samostatného metodického usmernenia. 
 
Žiadosť o pracovnú cestu vo formáte .pdf, je možné spracovať na obrazovku a vytlačiť, resp. uložiť do 
vybraného adresára. 
 
Žiadosť o pracovnú cestu sa tlačí v zozname všetkých žiadostí, ak sa označí iba jedna z nich. Nad 
zoznamom všetkých žiadostí sa nachádza ikona: 

   
 

 
 
Zásady Žiadosti o pracovnú cestu 
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1. Na jeden deň môže byť založených aj viac pracovných ciest, ktoré sa však nesmú prekrývať v čase. 
V prípade, že príde k ukončeniu jednej pracovnej cesty v skoršom čase, ako je uvedený v žiadosti 
o pracovnú cestu, nová pracovná cesta na prekrývajúci sa čas, môže byť založená až po vyúčtovaní 
predchádzajúcej. Odporúčame na dni, kedy má zamestnanec predpokladaných viac pracovných 
ciest, založiť si žiadosť o súhrnnú pracovnú cestu. 
 

2. Pri platbe platobnou kartou organizácie alebo vlastnými prostriedkami zamestnanca platí zásada, 
že každý zamestnanec uhrádza výdavky súvisiace s pracovnou cestou sám za seba. Nie je prípustná 
realizácia úhrady za inú osobu. 

 
3. Žiadosť o pracovnú cestu, ktorá bola schválená, ale cesta sa nezrealizovala, je potrebné v aplikácii 

zrušiť. 
 
4. Ak bol poskytnutý preddavok a pracovná cesta sa nerealizovala je potrebné vrátiť poskytnutý 

preddavok organizácii formou, akou bol zamestnancovi vyplatený (pokladňa alebo prevod na účet). 
V prípade poskytnutého preddavku v cudzej mene je možné vrátiť len prostredníctvom pokladne. 

 
5. Ak si cestujúci zvolí vyplatenie náhrad/príjem preplatku cez pokladnicu, tak menu/meny 

vyplatenia/vrátenia si vyberie až v pokladnici. Ak si zvolí zamestnanec finančné vysporiadanie 
bezhotovostne prostredníctvom bankového účtu alebo zúčtovaním prostredníctvom miezd, pričom 
vyplatenie/zrážka bude vždy v domácej mene. 

 
6. Pri práci v aplikácii FIORI sa neodporúča mať otvorených viac okien pracovných ciest súčasne. 
 
Postup podania žiadosti o pracovnú cestu je spracovaný v Používateľskej príručke pre projekt CES – 
Aplikačný modul M07 – Správa služobných ciest. 
 
V prípade potreby usmernenia na úrovni organizácie, je potrebné používateľom kontaktovať podporu 
CES na telefónom čísle dostupnom na stránke ces.mfsr.sk alebo zadať požiadavkou do nástroja SAP 
Solution Manager (SolMan). Po zadaní požiadavky vás budú kontaktovať zamestnanci podpory CESu, 
poskytujúci súčinnosť pri nastaveniach. Postup zadania požiadavky je uvedený v Používateľskej 
príručke SOLMAN – Incident Manažment – Zadávateľ. 
 
 
V Bratislave, 05. 01. 2023 


