
Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 
 

Informace o změnách sazeb stravného 

 

Ve Sbírce zákonů byla dne 19.8.2022 zveřejněna vyhláška MPSV, kterou byly změněny 
dosud platné sazby stravného, příslušející zaměstnancům  dle zákoníku práce při pracovních 
cestách. 

Dosavadní platné sazby stravného při pracovních cestách se mění takto: 

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 
zákoníku práce nejméně ve výši 

a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (doposud 99,- Kč,-) 

b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (doposud 151,-   

     Kč), 

c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (doposud 237,- Kč). 

Tyto sazby se týkají zaměstnanců, u kterých není zaměstnavatelem stát, územní 
samosprávný celek nebo státní fond a jedná se o sazby minimální.  

Jako daňový náklad však lze uplatnit částky stravného jen do výše maximální výše stravného 
stanoveného pro zaměstnance,  u kterých je zaměstnavatel stát, územní samostatný celek nebo 
státní fond. 

Pro zaměstnance, u kterých je zaměstnavatelem stát, územní samosprávný celek nebo státní 
fond se rozpětí částek stravného mění takto: 

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

a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (doposud 99,- až 118,- Kč), 

b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 
(doposud 151,- až 182,- Kč) 

c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (doposud 237,- až 283,- Kč). 

Současně dochází ke změně částky průměrné ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 
zákoníku práce (při neprokázání ceny nakupovaných PHM při použití soukromého vozidla 
k pracovní cestě), ale jen u benzínu automobilového 98 oktanů na částku 51,40 Kč 
(doposud 40,50 Kč). 

 

 



Všechny výše uvedené změn vstupují v platnost dnem následujícím po vydání uvedené 
vyhlášky ve Sbírce zákonů, tj. dnem 20. srpna 2022. 

 

 

Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

V Ústí nad Labem dne 23.8.2022 


