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Změna cestovních náhrad platná
od 14. května 2022

Změna cestovních náhrad platná od 14. května 2022
Vyhláškou č. 116/2022 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky s platností od 14.května
2022 dochází ke změnám vybraných sazeb v oblasti cestovních náhrad:

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 a 176 odst. 1 zákoníku
práce ve výši:
1. v podnikatelské sféře:
a) Nejméně 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) Nejméně 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) Nejméně 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
2. ve státní a příspěvkové sféře:
a) 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zahraniční stravné – změna sazeb u vybraných zemí
Země

Měna

Základní sazby
zahraničního stravného

Alžírsko

EUR

50

Džibuti

USD

65

Etiopie

EUR

50

Francie

EUR

50

Gruzie

EUR

40

Chorvatsko

EUR

40

Konžská demokratická
republika (Kinshasa)
Lichtenštejnsko

USD

65

CHF

65

Maďarsko

EUR

40

Pákistán

EUR

40

Rumunsko

EUR

40

Seychely

EUR

55

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 1,30 Kč,
b) u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč,
c) v případě použití nákladního automobilu, autobusu nebo traktoru 9,40 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
a) 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 47,10 Kč u motorové nafty,
d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit, rádi vám poradíme.

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.

Chcete dostávat
náš newsletter pravidelně?
Přihlaste se
k odběru novinek!
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O Accace
Společnost Accace byla založena v roce 2006 v Bratislavě a hned o rok později vznikla kancelář v
Praze, následována pobočkami v Brně a Ostravě. Od té doby jsme si na českém trhu vybudovali pozici
významného poskytovatele poradenských a BPO služeb. Zaměstnáváme téměř 270 profesionálů a
staráme se o více než 500 klientů různých velikostí, od lokálních podniků až po velké mezinárodní
korporace. V rámci skupiny Accace máme již přes 600 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více
než 2 000 zákazníků.

O Accace Circle
Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních
poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu
poskytovaných služeb. Globální zastoupení máme téměř ve 40 zemích a sdružujeme přes 2 000
profesionálů. Naše klientela čítá více než 10 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých
firem a mezinárodních společnosti z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 170 000
výplatních pásek.
Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.

