Příloha č. 1 ke Směrnici č. I/18- 2008 o cestovních náhradách.

Výše cestovních náhrad.
Stravné
a) při neposkytnutí bezplatného stravování
Délka trvání cesty

Stravné v Kč
podle Zákoníku práce a Vyhlášky č.589/2020
platnost od 1.1.2021

v hodinách

Běžná náhrada za stravné

5 – 12

91,-

12 – 18

138,-

nad 18

217,-

b) Při poskytnutí jídla, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně
nepřispívá, vykáže se snížení náhrady za každé poskytnuté jídlo o níže uvedenou částku, ale maximálně
do výše stravného:
Délka trvání cesty

Snížení náhrady v Kč za každé poskytnuté jídlo

v hodinách

Snížení náhrady o

5 – 12

63,-

12 – 18

48,-

nad 18

54,-

Příklady:
1) pracovník vyjel v 7:00 hod a vrátil se v 13:30 hod (pracovní cesta trvala 6,5 hodiny) a byl mu poskytnut
- pracovník má nárok na stravné v částce 91,-Kč
bezplatně oběd
- za poskytnutý oběd bude snížena náhrada o 63,-Kč.
Pracovník má nárok na stravné ve výši 28,-Kč.
2) pracovník vyjel v 8:30 hod. a vrátil se následující den v 16:00 hod. (pracovní cesta trvala první den 15,5
hodin a druhý pracovní den 16 hodin) a byl mu poskytnut bezplatně oběd a večeře první den a snídaně
druhý den.
Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se doba trvání pracovní cesty sečte za oba dva dny,
je-li to pro zaměstnance výhodnější.
a) varianta odděleného posuzování těchto dvou dní
- pracovník má nárok na stravné za první den v částce 138,-Kč a druhý den v částce 138,-Kč.
- za poskytnutý oběd a večeři bude snížena náhrada o 2x48,-Kč a za snídani o 48,- Kč.
Pracovník má nárok na stravné ve výši 132,-Kč.
b) varianta součtu těchto dvou dní
15,5 hodiny prvního dne+16 hodin druhého dne = celkem 31,5 hodiny. Stravné za třetí časové pásmo je
217,- Kč, snížené o 3 bezplatně poskytnutá jídla 3x54,- Kč (162,-Kč) = stravné 55,- Kč.
Výhodnější je pro zaměstnance varianta a), tudíž obdrží stravné 132,- Kč.

