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ZMĚNY CESTOVNÍCH NÁHRAD – od 20. 08. 2022 
  
 

I. Zvýšení sazeb tuzemského stravného 
 
Od 20. 08. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného při pracovních cestách.  

 
V období od 01. 01. – 19. 08. 2022 platily pro podnikatelskou sféru dle vyhlášky č. 511/2021 Sb. 

sazby tuzemského stravného: 

 

trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 99 – 118 Kč 

trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin 151 – 182 Kč 

trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 237 – 283 Kč 

  
 

Od 20. 08 2022 došlo v důsledku novelizace vyhlášky k navýšení sazeb tuzemského stravného a 

sazby byly stanoveny: 
 

trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 120 – 142 Kč 

trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin 181 – 219 Kč 

trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 284 – 340 Kč 

 

 

II. Navýšení stravenkového paušálu 
 
Navýšení tuzemského stravného od 20. 08. 2022 má vliv i na výši stravenkového paušálu, který 
mohou zaměstnavatelé poskytovat = jedná se o dobrovolný peněžitý zaměstnanecký benefit. 

 

V období 01. 01. – 19. 08. 2022 mohl zaměstnavatel přispívat zaměstnanci ve formě stravenkového 
paušálu do částky 82,60 Kč za jednu směnu – kdy tato částka byla u zaměstnance osvobozena od 

daně z příjmů a odvodů a u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.   
 

V období od 20. 08. 2022 dochází k navýšení a osvobozená hodnota stravenkového paušálu se 

z původní částky 82,60 Kč zvyšuje na 99,40 Kč za jednu směnu. 
 

V případě, že by se zaměstnavatel rozhodl poskytovat vyšší částku než 82,60 Kč či od 20.08. více než 
99,40 Kč – vše nad tyto částky je již zdanitelným příjem zaměstnance a zahrnuje se rovněž do 

vyměřovacího základu pro odvody pojistného. 

 
 

III. benzín 98 oktanů 
 
Od 20. 08. 2022 rovněž došlo pro účely cestovních náhrad k navýšení ceny benzínu 98 oktanů. 
 

Od 01. 01. – 19. 08. 2022 byla stanovena cena 40,50 Kč/l, od 20. 08. 2022 se zvýšila na 51,40 Kč/l. 


