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1. Cestovní náhrady

1. Základní	právní	předpisy

•  Vyhláška	č.	467/2022	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 pro rok 2023

• Vyhláška	č.	401/2022	Sb.,	o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023

2. Sazba	základní	náhrady	za	používání	silničních	motorových	vozidel

Sazba	základní	náhrady	za	1	km	jízdy	podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

Náhrada jízdních výdajů 2022 2023

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč 1,40	Kč

b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč 5,20	Kč

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se zvýší základní náhrada nejméně o 15 %.
U nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů zaměstnavatel poskytne nejméně dvounásobnou 
výši, než je stanovená pro osobní silniční motorová vozidla, a to 10,40	Kč.

3. Průměrná	cena	pohonných	hmot

Výše	průměrné	ceny	za	1	litr	pohonné	hmoty	podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí 

Náhrada jízdních výdajů 2022* 2023 od	1.	4.	2023

a) automobilový benzin 95 oktanů – 1 litr 44,50 Kč 41,20	Kč

b) automobilový benzin 98 oktanů – 1 litr 51,40 Kč

c) motorová nafta – 1 litr 47,10 Kč

d) elektřina - 1 kilowatthodina 6,00 Kč

* k 31. 12. 2022

4. Stravné	tuzemské	–	podnikatelé

4.1	Minimální	výše	tuzemského	stravného	-	podnikatelé
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci	stravné	podle	§	163	odst.	1	zákoníku	
práce	nejméně	ve	výši

Trvání pracovní cesty 2022* 2023

a) trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 120 Kč

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

c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 284 Kč

* k 31. 12. 2022

4.2	Optimální	výše	tuzemského	stravného	-	podnikatelé

Optimální	výše	tuzemského	stravného 2022* 2023

a) trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 142 Kč

b)  trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 219 Kč

c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 340 Kč

* k 31. 12. 2022

 V. Mzdová problematika
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