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Změna cestovních náhrad platná od 1. ledna 2019 

Vyhláškou č.333/2018 Sb. ze dne 19. prosince 2018 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

s platností od 1. ledna 2019 se stanoví následující základní náhrady pro účely poskytování cestovních náhrad: 

Stravné  

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve 

výši:  

1. v podnikatelské sféře:  

a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 

2. ve státní a příspěvkové sféře: 

a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně: 

a) u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, 

b) u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč. 

Průměrná cena pohonných hmot 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí: 

a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

c) 33,60 Kč u motorové nafty. 

 

S případnými dotazy se na nás obraťte, rádi vám poradíme. 

  

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo 

připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu 

ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn v legislativní 

oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru 

předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny nenese 

společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné 

vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Jana Vasilenková  

Partner | Managing Director  

Email: Jana.Vasilenkova@accace.com 

Tel: +420 511 188 000 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 
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