
Příloha č. 1 - Směrnice č. 1/2017 o poskytování cestovních náhrad 

 

 

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, výše průměrných 

cen pohonných hmot a výše stravného stanovené vyhláškami MPSV a MF ČR  a 

stravného v případech poskytnutí jídla, na které zaměstnanec finančně nepřispívá  

 

Sazby pro období od 20. 8. 2022 - dle vyhlášky č. 237/2022 o změně sazby základní náhrady 

za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny 

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

 

a) Základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy činí (§ 157 

odst. 4 zákoníku práce): 

 

u jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč 

u osobních silničních vozidel 4,70 Kč 

 

 

b) Výše průměrných cen pohonných hmot činí (vyhláška č. 511/2021 Sb., a vyhláška 

237/2022, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví 

průměrná cena pohonných hmot): 

 

1 litr benzinu automobilového  95 oktanů 37,10 Kč 

1 litr benzinu automobilového 98 oktanů 51,40 Kč 

1 litr motorové nafty  36,10 Kč 

1 kilowatthodina elektřiny  4,10 Kč 

 

 

c) Stravné se stanovuje takto (§ 176 odst. 1 zákoníku práce): 

 

120 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 

181 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin 

284 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 

 

 

d) Výše stravného v případech poskytnutí jídla, které má charakter snídaně, oběda nebo 

večeře a na které si zaměstnanec finančně nepřispívá (§ 163 odst. 2 zákoníku práce): 

 

Počet bezplatně poskytnutých jídel 1 2 3 

trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin  36,- – – 

trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin  118,- 55,- – 

trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 213,- 142,- 71,- 

 

Vyhláška č. 511/2021 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, se mění. 

 

Ve Zlíně 19. 8. 2022           


