
Změny v cestovních náhradách od roku 

2016 

Tuzemské i zahraniční sazby stravného pro rok 2016 se mění, včetně základní náhrady při 

použití vozidel a průměrné ceny pohonných hmot.  

Podle návrhu vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí se bude od 1. ledna 2016 měnit 

sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné pro 

podnikatelskou i státní sféru a průměrná cena pohonných hmot. Návrh vyhlášky je zpracován 

podle údajů Českého statistického úřadu. 

Tuzemské stravné v roce 2016 

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře musí vždy dodržet minimální zákonem stanovenou 

hodnotu. Ovšem může vyplatit i více. Stravné vyplacené nad rámec maximálních náhrad 

uvedených v zákoníku práce pro státní sféru však nebude na straně zaměstnavatele daňově 

uznatelným výdajem (podle § 24 zákona o daních z příjmů je stravné daňově uznatelné pouze 

za podmínky, že tento nadlimit je na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě 

včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění). 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 

163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v navrhované výši: 

 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 

176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) v navrhované výši: 

 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů 

směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení 

stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter 

snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě 

zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2 zákoníku práce. Konečná 

částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

Princip krácení stravného se v roce 2016 nemění. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní 

cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo 

o hodnotu: 

 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
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 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2016 

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen 

položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí navrhuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku 

práce 

 u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč, 

 u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,80 Kč. 

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2016 

V souladu s ustanovením § 158 odst. 3 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné 

hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má 

zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, 

vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen 

pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro 

pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné. 

Aktuálně navržené průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným 

hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování. Výše průměrné ceny za 

1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce by měla v roce 2016 činit: 

 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

 29,50 Kč u motorové nafty. 

Zahraniční stravné v roce 2016 

Pro následující rok navrhlo ministerstvo zahraničních věcí úpravu sazeb zahraničního 

stravného, která se změnila hned v několika zemích. Aktuálně již ve Sbírce zákonů vyšla 

vyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 

2016. Server Podnikatel.cz tradičně připravil souhrnnou tabulku vybraných sazeb 

zahraničního stravného pro rok 2016. Podrobněji k zahraničnímu stravnému: Zahraniční 

stravné se v roce 2016 mění 

Zahraniční stravné 2016 ve vybraných zemích: 

Země 
Základní sazba 

stravného 

Evropská unie:  

Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 35 EUR 

Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko 40 EUR 

Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, 

Německo, Nizozemsko, Rakousko 
45 EUR 
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Švédsko, Dánsko 50 EUR 

Velká Británie 40 GB 

Ostatní Evropa:   

Turecko 40 EUR 

Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina 35 EUR 

 Rusko, Ukrajina 45 EUR 

 Lichtenštejnsko  60 CHF 

Island, Norsko,   55 EUR 

Švýcarsko  75 CHF 

Asie:   

Afghánistán, Írán, Thajsko, Vietnam 40 EUR 

Irák, Indie 40 EUR 

 Čína 45 EUR 

Japonsko 65 USD 

Zámoří:    

Kanada  50 USD 

USA 55 USD 

Brazílie 55 USD 

 


