Cestovní náhrady v roce 2018
Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně:
u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
u osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč
Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady
za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.
Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci
nejméně ve výši dvojnásobku sazby 4,00 Kč (nejméně tedy 8 Kč).

Stravné v ČR
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §
163 odst. 1 zákoníku práce (zaměstnanci v podnikatelské sféře) nejméně ve výši:

78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §
176 odst. 1 zákoníku práce (zaměstnanci v nepodnikatelské sféře) ve výši:

78 až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
119 až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
186 až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
V nepodnikatelské sféře nepřísluší stravné zaměstnanci, pokud mu během pracovní cesty,
která trvá:

5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla

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

30,50 Kč u benzinu natural 95 oktanů
32,80 Kč u benzinu natural 98 oktanů
29,80 Kč u motorové nafty

Zahraniční pracovní cesta
Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok
2018
Sazby zahraničního stravného ve všech zemích pro rok 2018 naleznete na webu Ministerstva
financí.

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné:
•
•
•

•

ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá
v kalendářním dni déle než 18 hodin,
trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel
zaměstnanci zahraniční stravné ve výši 2/3 této sazby zahraničního stravného,
a ve výši 1/3 této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území
České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin,
pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské
stravné podle § 163 nebo § 176,
trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční
stravné se neposkytuje.

Pokud bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo,
přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné
jídlo až o hodnotu (§ 170 odst. 5 zákoníku práce):

70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní
sazby,
25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Pokud by zaměstnavatel nekrátil takto stravné, jednalo by se o nadlimitní stravné, a
tudíž zdanitelný příjem zaměstnance.

Souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den
Nárok na zahraniční stravné vznikne zaměstnanci pouze v případě, že pracovní cesta mimo
Českou republiku bude trvat alespoň 4 hodiny, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci
vznikne současně nárok na tuzemské i zahraniční stravné.

