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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den, milé kolegyně, vážení kolegové,

právě skončil čtvrteční webinář, kde byly u účastníků – mých lidiček zapálené svíčky a dostala 
jsem ve zprávách spoustu krásných slov. Měla jsem velkou radost. Děkuji…

Je to zvláštní, jak potřebujeme cítit vlastní potřebnost a prospěšnost.

Má to tak každý, je to neskutečně dobíjející a dává to sílu do dalších akcí. Mnohdy jsem vydržela 
tvořit můj Účetní Portál dál právě díky Vaší podpoře.

A když to zrcadlo otočíme, ano, mám to ráda, máme to rádi asi všichni. Ale umíme dávat pochvalu 
a uznání my lidičkám okolo nás? Za cokoliv, za jakoukoliv pomoc, ochotu. Umíme oceňovat?

Možná si říkáte, že zrovna Vás nikdo nechválí, klient si nevšimne, že správně uděláte vyúčtování 
daně za loňský rok nebo přiznání k silniční dani. Doma si nevšimnou, co všechno pro ně děláte.

Vše je uvnitř nás. Zaprvé platí, že když něco nemáme, můžeme to navzdory okolnostem my dávat 
druhým. Zadruhé platí, že se můžeme zamyslet nad tím, zda nejsme bráni jako samozřejmost – 
u klienta, doma, u kamarádky… a můžeme to změnit.

Tak Vás zvu dávat to, čeho se nám nedostává. 

A komu? To už je na nás, jak to vyhodnotíme. Myslím, že velmi často víme, kde je třeba dávat 
a kde už to není to „pravé ořechové“ a dávat bychom neměli, protože si toho protistrana neváží…

Děkuji za webinář, který byl krásný díky Vám, a budu se těšit na další…

S vděčností

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

Současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí.…
» Nevzdáváme se

https://www.pevacoukova.cz/
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Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2022

Autor: JUDr. Marie Salačová     22. 1. 2022
strany 21–24

Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Autor: JUDr. Ladislav Jouza     11. 1. 2022
strany 15–16

Minimální mzda zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Autor: JUDr. Ladislav Jouza     22. 12. 2021
strany 17–20

Dotaz – Spotřeba vozidla

Autor: JUDr. Marie Salačová     21. 12. 2021
strana 25

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2022

Autor: ing. Růžena Klímová    15. 1. 2022
strany 5–8

Paušální náhrada nákladů při exekuci

Autor: ing. Růžena Klímová    28. 1. 2022
strany 10–13

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Každá žena může změnit svět.“

Mary Kay Ash

Články
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Postup v situaci, kdy jsou souběžně vystavené eNeschopenky 
pro karanténu a pro nemoc

V souvislosti s testováním zaměstnanců od 17. 1. 2022 byl ze strany Krajských hygienických stanic nasazen nový systém 
automatického zakládání eNeschopenek pro karanténu na základě hlášení zaměstnavatele. Tyto automaticky vystavené 
eNeschopenky lze pak na straně zaměstnavatele odlišit podle údaje v poli profese, kde se uvádí slovní spojení „Karanténa 
testování zaměstnanců“. Vedle automatického vystavování však i nadále KHS pokračují ve vystavování eNeschopenek pro 
karanténu ručně v případě trasování.. 

Některé novinky Ministerstva spravedlnosti platné od 1. ledna 2022 
týkající se exekucí 

Dochází k zakotvení paušální náhrady nákladů plátce mzdy, které mu vznikají při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů za 
kalendářní měsíc, v němž se provádí srážky ze mzdy povinného (50 Kč/měsíc podle prováděcí vyhlášky). Paušálně stanovenou 
náhradu nákladů plátce mzdy odečte ze sražených částek, které mají být vyplaceny povinnému, před jejich vyplacením; 
pokud tak neučiní, právo na náhradu nákladů zaniká. 

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce 4/2021
Přinášíme poslední číslo roku 2021Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce. Přečíst si v něm můžete články, které se týkají 
kontrol v minulém roce, například proběhly kontroly, kdy byli zjištěni cizinci s padělanými doklady a je zde popsán případ 
švarcsystému v nedělnických profesích.

Důchody se v roce 2022 zvyšují již od 1. ledna. ČSSZ se zvýšenou 
lednovou měsíční splátkou vyplácí i jednorázový doplatek 
valorizačního zvýšení

ČSSZ zajistila pravidelné valorizační zvýšení vyplácených důchodů a příplatků k důchodům. V současné době probíhá 
distribuce valorizačních oznámení, kterými jsou příjemci důchodů o tomto zvýšení informováni.

Kalkulačka pro výpočet Izolačky
Kalkulačku, která slouží zaměstnancům i zaměstnavatelům pro orientační výpočet náhrady mzdy/platu a příspěvku při 
nařízené karanténě, najdete v příloze. Stačí v ní vyplnit bílá políčka. Kalkulačka je připravena tak, aby pokryla celé období 
účinnosti zákona, tedy měsíce prosinec 2021, jakož i leden a únor 2022. U názvů měsíce si při najetí na příslušné políčko 
můžete vybrat ten, ve kterém jste byli v karanténě nebo izolaci.

Upozornění pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti na nové 
tiskopisy pro zdaňovací období 2022

Dnes navazujeme na včerejší aktualitu a zveřejňujeme další dva nové tiskopisy, kterými jsou:
-   Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací 

období 2022 (MFin 25 5460 vzor č. 30) a
-   Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 

kalendářní rok 2022 (MFin 25 5460/A vzor č. 9).

Nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění za období 2021
Upozorňujeme, že za zdaňovací období 2021 je nutné s ohledem na zrušení superhrubé mzdy použít tiskopis „Výpočet daně 
a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021“.

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

25. 1. 2022

19. 1. 2022

19. 1. 2022

11. 1. 2022

11. 1. 2022

6. 1. 2022

5. 1. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/postup-v-situaci-kdy-jsou-soubezne-vystavene-eneschopenky-pro-karantenu-a-pro-nemoc-6580-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/postup-v-situaci-kdy-jsou-soubezne-vystavene-eneschopenky-pro-karantenu-a-pro-nemoc-6580-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nektere-novinky-ministerstva-spravedlnosti-platne-od-1-ledna-2022-tykajici-se-exekuci-6568-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nektere-novinky-ministerstva-spravedlnosti-platne-od-1-ledna-2022-tykajici-se-exekuci-6568-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zpravodaj-statniho-uradu-inspekce-prace-4-2021-6567-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/duchody-se-v-roce-2022-zvysuji-jiz-od-1-ledna-cssz-se-zvysenou-lednovou-mesicni-splatkou-vyplaci-i-jednorazovy-doplatek-valorizacniho-zvyseni-6550-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/duchody-se-v-roce-2022-zvysuji-jiz-od-1-ledna-cssz-se-zvysenou-lednovou-mesicni-splatkou-vyplaci-i-jednorazovy-doplatek-valorizacniho-zvyseni-6550-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/duchody-se-v-roce-2022-zvysuji-jiz-od-1-ledna-cssz-se-zvysenou-lednovou-mesicni-splatkou-vyplaci-i-jednorazovy-doplatek-valorizacniho-zvyseni-6550-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kalkulacka-pro-vypocet-izolacky-6549-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-pro-platce-dane-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti-na-nove-tiskopisy-pro-zdanovaci-obdobi-2022-6539-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-pro-platce-dane-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti-na-nove-tiskopisy-pro-zdanovaci-obdobi-2022-6539-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novy-tiskopis-vypocet-dane-a-danoveho-zvyhodneni-za-obdobi-2021-6536-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

5. 4. 2022 – 27. 5. 2022 | 4. ročník

unikátní 11denní vzdělávací program 
Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

MZDOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022

Jeden kurz, a víte vše.

Získejte podporu pro svoji každodenní práci mzdové účetní –  
88 hodin inspirace, vychytávek a příkladů.? 

»  mzdová problematika od základů až po složitější případy

»  výpočty komplexních příkladů

»  vhodné i pro daňové poradce a auditory

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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5 špičkových lektorů:

ing. RŮŽENA KLÍMOVÁ
Mgr. ZDENĚK SCHMIED
ing. OLGA KRCHOVOVÁ

ing. MILAN LOŠŤÁK
ing. TOMÁŠ STEJSKAL

úterý 8. 3. 2022 od 9:00 do 17:30 hod. | 10. ročník 
Účetní Portál a.s., V Drahách 39, Bohuňovice

Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“
co se událo a co se chystá ve mzdách | losování o hodnotné ceny

ucetni-portal.cz/mzdova-konference/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

MZDOVÁ KONFERENCE
NAŽIVO & ONLINE 2022

Co se událo a co nás
čeká ve mzdách.

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

TRADIČNÍ DÁREK: 
PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2022

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.youtube.com/watch?v=NOvqMFwCekQ
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Úvod

Dnem 1. 1. 2022 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. prosince 2021 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, (dále jen „vyhláška č. 511/2021 Sb.“), a stejně tak i vyhláška 
Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2021 č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro 
rok 2022, (dále jen „vyhláška č. 462/2021 Sb.“). Citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí současně zrušila vyhlášku 
č. 589/2020 Sb.1 a s ní i vyhlášku č. 375/2021 Sb.2 a výše citovaná vyhláška Ministerstva financí vyhlášku č. 510/2020 Sb.3

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 (dále jen „zákoník práce“). V odstavci 1 tohoto ustanovení je 
jednoznačně stanoveno, že v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku 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 tuzemské pracovní cesty a sazby zá-
kladní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

Sazby stravného pro kalendářní rok 2022 pro tuzemské pracovní cesty mění shora citovaná vyhláška Ministerstva práce 
a sociálních věcí č. 511/2021 Sb. pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance 
zaměstnavatele v podnikatelské sféře) 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) 
zákoníku práce v jeho § 176 odst. 1 ve svém § 3, a to v následujícím rozsahu.

Ve zmíněném § 2 vyhlášky č. 511/2021 Sb. je nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci 
stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

1  Vyhláška č. 589/2020 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

2  Vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

3 Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, (dále jen „vyhláška č. 510/2020 Sb.“)

1

2

1. 1. 2022 nabyly účinnosti vyhláška č. 511/2021 Sb. a vyhláška č. 462/2021 Sb., kterými se mění sazby stravného, základních 
náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanoví se průměrná cena pohonných hmot. Podrobnosti se dozvíte 
v článku od paní JUDr. Marie Salačové.

Jana

Změny náhrad cestovních výdajů 
s účinností od 1. 1. 2022
Autor: JUDr. Marie Salačová 22. 1. 2022

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2022
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/cbY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cbY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cbY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cbZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cbZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cbZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cek?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cem?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cem?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cen?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ceo?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cep?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ceq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cem?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cbY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cbY?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ces?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ces?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cet?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ceu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ces?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ces?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cev?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cew?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/ceu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cet?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cc0?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cc0?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-375-2021-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-589-2020-sb-o-zmene-sazby-zakladni-nahrady-za-pouzivani-silnicnich-motorovych-vozidel-a-stravneho-a-o-stanoveni-prumerne-ceny-pohonnych-hmot-pro-ucely-poskytovani-cestovnich-nahrad-2661-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyhlaska-c-375-2021-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-589-2020-sb-o-zmene-sazby-zakladni-nahrady-za-pouzivani-silnicnich-motorovych-vozidel-a-stravneho-a-o-stanoveni-prumerne-ceny-pohonnych-hmot-pro-ucely-poskytovani-cestovnich-nahrad-2661-x.html
https://www.codexisuno.cz/ceQ?lang=cs
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a) 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

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

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

Ve zmíněném § 3 vyhlášky č. 511/2021 Sb. je pak také nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší 
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

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

c) 237 Kč až 283 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 
č. 511/2021 Sb. 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 1,30 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

To prakticky znamená, že nová právní úprava sazby základní náhrady pro rok 2022 se mění v obou sazbách.

Z toho pak vyplývá, že u nákladních automobilů, autobusů a traktorů činí nejméně 9,40 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.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce nově činí na základě § 4 vyhlášky 
č. 511/2021 Sb.

a) 37,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 36,10 Kč u motorové nafty,

d) 4,10 Kč za1 kilowatthodinu elektřiny.

Příklad č. 1 – Ztráta dokladu o nákupu PHM – LPG

Zadání

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 zákoníku práce. Způsob výpočtu náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu upravuje 
ustanovení zmíněného § 158 zákoníku práce, 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 2022 vyhláška 
č. 511/2021 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.

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2022
JUDr. Marie Salačová
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Příklad č. 2 – Náhrada za PHM při použití soukromého vozidla při pracovní cestě

Zadání

Jsme společnost s ručením omezeným, zaměstnanec naší firmy bude v průběhu ledna 2022 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. 2022 vyhláška Ministerstva práce 
a sociálních věcí č. 511/2021 Sb. Sazba základní náhrady činí nejméně 4,70 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. 511/2021 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 použitého vozidla, který 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.

Základní sazby zahraničního stravného

V současné době byla již také uveřejněna ve Sbírce zákonů nová vyhláška Ministerstva financí č. 462/2021 Sb., o stanovení 
výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Pokud se týká změn v základních sazbách zahraničního stravného, je třeba konstatovat, že základní sazby zahraničního 
stravného v cizí měně pro rok 2022 jsou stanoveny v příloze ke shora citované vyhlášce Ministerstva financí. Tato vyhláška 
také ruší vyhlášku č. 510/2020 Sb., platnou pro kalendářní rok 2021.

3

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2022
JUDr. Marie Salačová
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Pokud se týká základních sazeb zahraničního stravného pro kalendářní rok 2022, je nutno zdůraznit, že shora citovaná 
vyhláška přináší ve výši základních sazeb 12 změn, a z toho ve třech případech též změnu měny.

Pokud se jedná o zmíněné změny, jde o následující konkrétní změny: 

Alžírsko ......................................................................................... ze 45 EUR na 50 EUR 

Džibutsko ..................................................................................... z 50 EUR na 65 USD 

Etiopie ........................................................................................... ze 45 EUR  na 50 EUR 

Francie ........................................................................................... ze 45 EUR  na 50 EUR 

Gruzie  ........................................................................................... ze 35 EUR  na 40 EUR 

Chorvatsko  ................................................................................. ze 35 EUR  na 40 EUR 

Konžská demokratická republika (Kinshasa) ............. ze 50 EUR  na 65 USD 

Lichtenštejnsko  ........................................................................ ze 60 CHF  na 65 CHF 

Maďarsko ..................................................................................... ze 35 EUR  na 40 EUR 

Pákistán ........................................................................................ ze 35 EUR  na 40 EUR 

Rumunsko .................................................................................... ze 35 EUR  na 40 EUR 

Seychely........................................................................................ z 60 USD  na 55 EUR 

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

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2022
JUDr. Marie Salačová

https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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IDA – Internetová důchodová aplikace ČSSZ, aktuální 
informace o důchodové problematice

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

21. 10. 2021

WEBINÁŘ

1 h 37 min

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop 
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Mzdové aktuality na podzim s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

26. 10. 2021

WEBINÁŘ

1 h 27 min

Evidenční listy s Tomášem Stejskalem

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

6. 5. 2021

WEBINÁŘ

1 h 25 min

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

Webinář: Aktuality z oblasti závislé činnosti

Milan Lošťák
Pěva Čouková

4. 11. 2021

WEBINÁŘ

1 h 35 min

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-na-podzim-s-olgou-krchovovou-utery-26-10-2021-19-00-234-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-evidencni-listy-s-tomasem-stejskalem-ctvrtek-06-05-2021-19-00-223-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktuality-z-oblasti-zavisle-cinnosti-4-11-2021-19-00-235-V.html

