
01
/2

02
0

M
zd

ov
ý 

m
ěs

íč
ní

k

ÚČETNÍHO PORTÁLU

MZDOVÝ
MĚSÍČNÍK

+ E-BOOK

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html


ÚVODNÍ SLOVO

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®

www.pevacoukova.cz

Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme první číslo mzdového měsíčníku roku 2020.

Je zajímavé, jak jsme všichni přivyknuti, že prostě ve mzdách je vše nové k 1. dni nového 
roku. Nikdo nečeká, že bude něco platit stejně jako loni. Mzdy jsou tedy velmi proměnlivé 
a nikoho to neudivuje.

Obecně nemáme rádi změny, myslím, že všichni. Přitom změna je jedna z mála jistot, 
které máme. Jaké změny plánujete v roce 2020 Vy? Nebo byste rádi, kdyby žádné nebyly? 
Máte teď vše super. Já se přiznám, že kdykoliv jsem si ve svém životě říkala, že to mám 
teď prima, že by to mohlo vydržet nekonečně dlouho, vždycky se mi situace velmi rychle 
změnila. Možná „zákon schválnosti“. Tak už si to neříkám a zařadila jsem do svého života, 
že změna je normální. Jediné, na čem záleží u změny je, jak se budu chovat. Nejčastěji se 
to u mne týká práce, ale samozřejmě to podobně mám i v soukromém životě. Například 
najít dobrého kolegu do týmu není snadné. A na týmu tolik záleží. Super tým je poklad 
firmy. Přesto nemůžu lpět na tom, jestli ten odejde a další přijde. Dobře se to píše, ale 
už trochu složitěji se to žije. Lidé kolem Vás tvoří to, jací jste. Poděkovat za strávený čas 
a popřát hodně štěstí, to je panečku náročné. To je cesta, nic dalšího mi nefunguje a být 
naštvaný nebo obviňovat nefunguje také. 

Určitě známe, že když máme kolem sebe hodně negativity, skočí na nás a vznikne potíž. 
Když máme vedle sebe pozitivní lidi, kteří nás inspirují, cítíme sílu tvořit a je nám skvěle...

Odborníci říkají, že pět lidí, s nimiž se nejčastěji scházíme, vytváří naše postoje. 

Přeji nám, ať nás potká cokoliv, abychom to přijali a uvědomili si, že jediné, co máme 
v rukách, je to, jak budeme reagovat na vzniklou situaci.

Krásný leden všem

P.

http://www.pevacoukova.cz


Změny náhrad cestovních výdajů  
s účinností od 1. 1. 2020
Autor: JUDr. Marie Salačová 

strany 13–15

Minimální mzda od 1. 1. 2020
Autor: Ing. Růžena Klímová 

strany 16–19

Dotaz – Použití vozidla jiného  
zaměstnance na pracovní cestě
Autor: JUDr. Marie Salačová

strana 21

Změny ve výpočtu exekučních  
srážek ze mzdy od 1. 1. 2020
Autor: Ing. Růžena Klímová

strany 5–8

Minimální mzda a co se z ní odvozuje,  
zaručená mzda 2020
Autor: Ing. Pěva Čouková 

strany 9–12

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Mzdový měsíčník č. 1/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

Citát:

„Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu.“

Edgar Allan Poe

Články



4

Mzdový měsíčník č. 1/2020 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

ČSSD odmítá zrušit superhrubou mzdu. Lidem by totiž zbylo víc z výplaty

Koaliční ANO a ČSSD debatují o zrušení superhrubé mzdy, kterou v roce 2008 v rámci daňové reformy prosadila vláda Mirka 
Topolánka (ODS). Hnutí ANO chce nyní superhrubou mzdu zrušit, zatímco ČSSD je proti. Soc. dem. argumentuje výpadkem 
příjmu v rozpočtu, protože lidé by odvedli na dani méně.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Ministryně Maláčová představila tři varianty důchodové reformy

Po desátém jednání Komise pro spravedlivé důchody představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) 
spolu s předsedkyní komise Danuší Nerudovou základní principy důchodové reformy. Reforma má vytvořit spravedlivý, 
srozumitelný a finančně udržitelný systém důchodů. Základní architektura počítá mimo jiné se zavedením základního 
důchodu a posílením odměňování péče. MPSV dnes představilo tři varianty, které budou východiskem pro další politická 
jednání.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Trvá to až 40 minut. Lékaři kritizují e-neschopenky

Sdružení praktických lékařů (SPL) kritizuje elektronické neschopenky. Jejich vystavení podle nich trvá i desítky minut 
a problémy jsou též s předáváním pacientů mezi jednotlivými lékaři. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přiznalo 
problémy s webovou aplikací, kterou však využívá jen minimum lékařů. SPL zvažuje i podání žaloby na Českou správu 
sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Projekt eNeschopenka běží naplno

Elektronická neschopenka se od 1. 1. 2020 rozběhla naplno. Pro pacienty tak končí období, kdy museli v horečce obíhat 
s papírem v ruce lékaře a zaměstnavatele. Takzvaná eNeschopenka přinese ulehčení nejen lidem, ale také lékařům 
a zaměstnavatelům. Vyplnění formuláře je rychlé a snadné. Zaměstnavatelé budou mít přehled o pracovní neschopnosti 
prakticky ihned.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Co se mění v roce 2020? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k dalšímu 
rekordnímu růstu důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy. MPSV pod vedením ministryně Jany 
Maláčové (ČSSD) se podařilo po dlouhých 12 letech nalézt podporu pro navýšení rodičovského příspěvku.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Vybíráme z aktualit...

Zveřejněno: 15. 1. 2020

Zveřejněno: 13. 1. 2020

Zveřejněno: 8. 1. 2020

Zveřejněno: 3. 1. 2020

Zveřejněno: 3. 1. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/cssd-odmita-zrusit-superhrubou-mzdu-lidem-by-totiz-zbylo-vic-z-vyplaty-5101-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ministryne-malacova-predstavila-tri-varianty-duchodove-reformy-5096-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/trva-to-az-40-minut-lekari-kritizuji-e-neschopenky-5093-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/projekt-eneschopenka-bezi-naplno-5088-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/babis-superhrubou-mzdu-zrusime-a-dane-snizime-4985-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/co-se-meni-v-roce-2020-novinky-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-5087-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Změny náhrad cestovních výdajů  
s účinností od 1. 1. 2020
Autor: JUDr. Marie Salačová

Dnem 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 2019 č. 358/2019 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 (dále též „vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí“), a stejně 
tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 19. listopadu 2019, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro 
rok 2020, a to pod číslem 310/2019 Sb. Citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí současně zrušila vyhlášku 
č. 333/2018 Sb. a citovaná vyhláška Ministerstva financí vyhlášku č. 254/2018 Sb.

Povinnost ke stanovení zmíněné úpravy jmenovanými ministerstvy vyplývá z ustanovení § 189 odst. 1 a odst. 4 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 1 tohoto ustanovení je jednoznačně stanoveno, 
že v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí a) mění sazbu základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel stanovenou v § 157 odst. 4, b) mění stravné stanovené v § 163 odst. 1 a § 176 odst. 1, 
c) stanoví průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel 
a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot. Obdobně je pak v odstavci 4 stanoveno, 
že v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného 
v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného 
podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední 
kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím 
statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu jmenovaná ministerstva upraví vyhláškou příslušné 
náhrady, jestliže se shora zmíněné ceny ode dne účinnosti zákoníku práce nebo poslední úpravy, obsažené ve vyhlášce, 
zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. U změn základních sazeb zahraničního stravného platí stanovený procentuální pohyb ještě 
i pro kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy.

Sazby stravného pro kalendářní rok 2020 pro tuzemské pracovní cesty mění shora citovaná vyhláška Ministerstva práce 
a sociálních věcí pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance zaměstnavatele 
v podnikatelské sféře) shora citovaného zákoníku práce v jeho § 163 odst. 1 ve svém ustanovení § 2 a pro zaměstnance 
zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance zaměstnavatele v rozpočtové nebo státní správě) téhož 
zákoníku práce v jeho § 176 odst. 1 ve svém § 3, a to v následujícím rozsahu:

Ve zmíněném § 2 je nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle  
§ 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Ve zmíněném § 3 je pak také nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle 
§ 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel je v téže vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí 
stanovena v jejím § 1. Jde konkrétně o to, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí 
nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

To prakticky znamená, že nová právní úprava sazby základní náhrady pro kalendářní rok 2020 se mění pouze pro osobní 
silniční motorová vozidla.

Z toho pak vyplývá, že u nákladních automobilů, autobusů a traktorů činí nejméně 8,40 Kč, tj. nejméně dvojnásobnou výši 
základní sazby platné pro osobní silniční motorová vozidla, jak je stanoveno v § 157 odst. 5 zákoníku práce. Samozřejmě že 
u zaměstnavatelů v rozpočtové nebo státní správě jsou tyto sazby základní náhrady závazné, a to na základě § 175 zákoníku práce.

Už jste zaznamenali, že vyhláška MPSV ČR nově stanovuje i průměrnou cenu za 1 kilowatthodinu elektřiny pro vozidla na 
elektromotory? A že nová vyhláška MF ČR pamatuje i na zaměstnance, kteří jsou vysíláni na pracovní cesty do Karibiku na 
Svatý Martin? S těmito i dalšími změnami náhrad cestovních výdajů od 1. 1. 2020 vás seznámi článek paní Marie Salačové.
Jana

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J8
https://www.codexisuno.cz/8J8
https://www.codexisuno.cz/8Ib
https://www.codexisuno.cz/8Ib
https://www.codexisuno.cz/8Ic
https://www.codexisuno.cz/8Id
https://www.codexisuno.cz/8Id
https://www.codexisuno.cz/8Ie
https://www.codexisuno.cz/8If
https://www.codexisuno.cz/8Ig
https://www.codexisuno.cz/8Ih
https://www.codexisuno.cz/8Ii
https://www.codexisuno.cz/8J9
https://www.codexisuno.cz/8J9
https://www.codexisuno.cz/8Ik
https://www.codexisuno.cz/8Ik
https://www.codexisuno.cz/8Im
https://www.codexisuno.cz/8J9
https://www.codexisuno.cz/8Ik
https://www.codexisuno.cz/8Ik
https://www.codexisuno.cz/8In
https://www.codexisuno.cz/8Ja
https://www.codexisuno.cz/8Jb
https://www.codexisuno.cz/8Io
https://www.codexisuno.cz/8Ja
https://www.codexisuno.cz/8Ip
https://www.codexisuno.cz/8Jc
https://www.codexisuno.cz/8Jc
https://www.codexisuno.cz/8Iq
https://www.codexisuno.cz/8Ir
https://www.codexisuno.cz/8Is
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Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce nově činí na základě § 4 nové 
shora citované vyhlášky

a) 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 31,80 Kč u motorové nafty,
d) 4,80 Kč za1 kilowatthodinu elektřiny.

Nově je připojeno další písmeno d), kde je stanovena výše průměrné ceny za 1 kilowatthodinu elektřiny pro vozidla na 
elektromotory.

Příklad
Zaměstnanec použil ke služební cestě vlastní vozidlo, ale nemá doklad o nákupu PHM. Vozidlo jezdí na LPG. Jakým 
způsobem určím cestovní náhrady? Je někde vyhlašována průměrná cena pro LPG?

Řešení
Průměrná cena pro LPG není nikde vyhlašována. Situace je následující :

Podmínky pro používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců upravuje 
a stanoví ustanovení § 157 a § 158 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Způsob 
výpočtu náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu upravuje ustanovení zmíněného § 158, a to jeho odstavce 2, 
3 a 4. Zde je jednoznačně stanoveno, že náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem 
ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty, což prakticky obecně znamená výpočtem za pomoci 
ceny pohonné hmoty a údajů o spotřebě pohonné hmoty vozidla uvedených ve velkém technickém průkazu vozidla 
(protože žádné vozidlo není schopno měřit spotřebu pohonné hmoty pro každou konkrétní pracovní cestu zvlášť). Dále 
je stanoveno, že cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost 
s pracovní cestou a jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, 
použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím 
právním předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce, tj. vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou je 
pro kalendářní rok 2020 vyhláška č. 358/2019 Sb.

Jestliže shora zmíněný technický průkaz použitého vozidla potřebné údaje neobsahuje, vznikne zaměstnanci právo na 
náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty pouze tehdy, pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým 
průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců nebo si nechá stanovit údaje autorizovanou zkušebnou 
motorizovaných vozidel. A shodný postup platí i pro změnu používané pohonné hmoty, to znamená z benzínu na plyn, 
pokud se takové soukromé vozidlo používá pro pracovní účely, tedy i pracovní cesty.

Příklad
Jsme společnost s ručením omezeným, zaměstnanec naší firmy bude v průběhu ledna 2020 vyslán na tuzemskou 
pracovní cestu a se souhlasem zaměstnavatele použije soukromé silniční motorové vozidlo ve smyslu ustanovení § 157 
odst. 3 zákoníku práce. Nejsme si jisti, zda zaměstnanec musí použít své vlastní silniční motorové vozidlo, a jak počítat 
náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu, pokud se týká ceny za benzín?

Řešení
V ustanovení § 157 odst. 3 zákoníku práce je jasně stanoveno, že použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele 
silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu (vzniká nárok) za každý 
1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Zaměstnanec může použít 
soukromé silniční motorové vozidlo kohokoliv, nejenom svoje, pouze nemůže použít vozidlo svého zaměstnavatele, 
kterým by byl podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná, tedy s vyúčtováním náhrad za jeho použití. Nové sazby 
základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot stanoví s účinností od 1. 1. 2020 vyhláška Ministerstva práce 
a sociálních věcí č. 358/2019 Sb. Sazba základní náhrady činí nejméně 4,20 Kč za 1 km jízdy a průměrné ceny benzínu 
jsou rozdílné podle druhu benzínu, jak je shora uvedeno.

Jestliže bude chtít zaměstnanec počítat po návratu z pracovní cesty náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu s cenou 
pohonné hmoty, za jakou ji skutečně nakoupil, musí k předmětnému vyúčtování připojit doklad o nákupu, ze kterého je 
patrná souvislost s pracovní cestou. Dokonce bude-li prokazovat zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím 
nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady 
aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže však zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu 
pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné 
pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce, tj. vyhláškou 
Ministerstva práce a sociálních věcí č. 358/2019 Sb. Tento postup vyplývá z ustanovení § 158 odst. 3 zákoníku práce.

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel podle ustanovení § 158 odst. 2 zákoníku práce 
násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Protože však žádné auto není schopno měřit 
konkrétní spotřebu pohonné hmoty pro každou pracovní cestu samostatně, bude vypočítávat spotřebu pohonné hmoty 
silničního motorového vozidla zaměstnavatel i nadále z údajů o spotřebě uvedených v technickém (tj. velkém) průkazu 

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/8It
https://www.codexisuno.cz/8Jd
https://www.codexisuno.cz/8Jd
https://www.codexisuno.cz/8Iu
https://www.codexisuno.cz/8Iv
https://www.codexisuno.cz/8Iv
https://www.codexisuno.cz/8Iw
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8Ix
https://www.codexisuno.cz/8Ix
https://www.codexisuno.cz/8Ix
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8Iw
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8J7
https://www.codexisuno.cz/8Iy
https://www.codexisuno.cz/8Iz
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použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit (tj. k nahlédnutí, nikoliv k fotografování – 
předmětný technický průkaz si může zaměstnavatel ofotit pouze se souhlasem zaměstnance, a to vzhledem k zákonu 
o ochraně osobních dat). Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů 
za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se 
shodným objemem válců. Současně je přímo v zákonném textu dále stanoveno, že při určení spotřeby pohonné hmoty 
použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. To prakticky znamená, 
že obsahuje-li technický průkaz použitého vozidla tento údaj, počítá se náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu 
pouze s tímto údajem (tj. ten třetí středně vysoký) a nepočítá se už aritmetický průměr.

Není-li však tento údaj (pro kombinovaný provoz) v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu 
pohonné hmoty vozidla i nadále aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. Tato pravidla jsou 
stanovena v ustanovení § 158 odst. 3 a odst. 4 zákoníku práce. Údaje o spotřebě pro kombinovaný provoz jsou uváděny 
do technických průkazů vozidel zhruba od konce roku 2005.

V současné době byla již také uveřejněna ve Sbírce zákonů nová vyhláška Ministerstva financí o stanovení výše základních 
sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, a to pod číslem 310/2019 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Pokud se týká změn v základních sazbách zahraničního stravného, je třeba konstatovat, že základní sazby zahraničního 
stravného v cizí měně pro rok 2020 jsou stanoveny v příloze ke shora citované vyhlášce Ministerstva financí. Tato vyhláška 
také ruší vyhlášku č. 254/2018 Sb., platnou pro kalendářní rok 2019.

Pokud se týká základních sazeb zahraničního stravného pro kalendářní rok 2020, je nutno zdůraznit, že shora citovaná 
vyhláška přináší ve výši základních sazeb 23 změn. 

Pokud se jedná o zmíněné změny, jde o následující konkrétní změny – vždy jde o zvýšení sazby :                                                                                    

Andora – ze 40 EUR na 45 EUR 

Austrálie a Oceánie – ostrovní státy – z 55 USD na 60 USD

Bahrajn – ze 40 EUR na 45 EUR

Bosna a Hercegovina – z 35 EUR na 40 EUR 

Dánsko – z 50 EUR na 55 EUR

Chile – z 50 USD na 55 USD9

Irsko – ze 45 EUR na 50 EUR 

Island – z 55 EUR na 60 EUR

Itálie, Vatikán a San Marino – ze 45 EUR na 50 EUR

Jordánsko – ze 40 EUR na 45 EUR

Korejská lidově demokratická republika – ze 40 EUR na 45 EUR

Lucembursko – ze 45 EUR na 50 EUR

Malajsie – ze 40 USD na 45 USD

Malta – ze 45 EUR na 50 EUR

Norsko – z 55 EUR na 60 EUR

Nový Zéland – z 55 USD na 60 USD

Omán – ze 40 EUR na 50 EUR

Saudská Arábie – ze 45 EUR na  50 EUR

Singapur – z 50 USD na 60 USD

Spojené státy americké – z 55 USD na 60 USD

Sýrie – ze 45 EUR na 50 EUR

Španělsko – ze 40 EUR na 45 EUR

Venezuela – ze 60 USD na 65 USD.

Současně s uvedenými změnami byla ze seznamu států vypuštěna Makedonie a nově zařazena Severní Makedonie – se 
sazbou 35 EUR.

V závěru přílohy vyhlášky pak byl do druhého seznamu pod „2“ nově zařazen Svatý Martin.

Závěrem doporučuji, aby si čtenáři všechny uvedené změny potvrdili citovanými vyhláškami.

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/8Iy
https://www.codexisuno.cz/8J8
https://www.codexisuno.cz/8J8
https://www.codexisuno.cz/8Ic
https://www.codexisuno.cz/8Jf
https://www.codexisuno.cz/8Jf
https://www.codexisuno.cz/8Jg
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PRŮVODCE MZDOVOU 
PROBLEMATIKOU 2020

EXPEDUJEME 31. LEDNA 2020 – NA KONFERENCI ZÍSKÁTE PŘIPRAVOVANOU PUBLIKACI

www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

Mgr. Zdeněk Schmied
Ing. Růžena Klímová
Mgr. Adam Tošovský
Ing. Olga Krchovová

Ing. Jana Tepperová Ph.D
Ing. Lucie Wadurová, LL.M

Ing. Milan Lošťák
Mgr. Petr Kieler

Ing. Tomáš Stejskal NOVÉ
JUDr. Jaroslav Stádník

JUDr. Jan Přib
JUDr. Marie Salačová
Mgr. Eva Svěrčinová

>>        NOVĚ VE FORMÁTU A4        <<

+ E-BOOK

MZDOVÁ KONFERENCE 2020
 od

>> 3. 3. 2020 / úterý / Olomouc <<

www.konferencemzdy.cz

CELÝ DEN JEN O MZDÁCH. POJĎTE HO S NÁMI PROŽÍT.

https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://www.konferencemzdy.cz/
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