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Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb., účinná od 30. 7. 2020, 
ani novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 609/2020 Sb., účinná 
od 1. 1. 2021, nemá podstatný vliv na text publikace, neboť uvedenými zákony došlo 
z hlediska textu publikace prakticky pouze k legislativně-technickým, nikoliv v zásadě 
k věcným  změnám.

Pro období od 1. 1. 2021 byly stanoveny prováděcími vyhláškami MPSV a MF nové 
sazby pro účely cestovních náhrad. 

Proveďte si v publikaci tyto opravy:

V textu a příkladech  

 Odkazy na vyhlášku č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za po-
užívání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,  nahraďte 
odkazy na vyhlášku č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady 
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení prů-
měrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 Odkazy na vyhlášku č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních  sazeb 
zahraničního stravného pro rok 2020, nahraďte odkazy na vyhlášku 
č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného 
pro rok 2021. 

 V publikaci použitý pojem „závodní stravování“ nahraďte pojmem „stravo-
vání“. Za příspěvek na stravování se považuje také peněžitý příspěvek 
na stravování podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o da-
ních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V příkladech

 Tam, kde je použita sazba základní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel použijte sazby uvedené na str. 235.

 V příkladech, ve kterých jsou použity průměrné ceny pohonných hmot, pou-
žijte průměrné ceny uvedené na str. 239.

 V příkladech, ve kterých je uvedeno stravné, použijte sazby platné pro 
rok 2021, tj. sazby z rozpětí uvedených v tabulce na str. 289.

Str. 235  Na str. 235 nahoře uvedené sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel změňte na:

 • 1,20 Kč pro jednostopá vozidla a tříkolky,

 • 4,40 Kč pro osobní silniční motorová vozidla.
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Str. 239  Tabulku na str. 239 nahraďte touto tabulkou:

benzín BA 95 oktanů 27,80 Kč/l

benzín BA 98 oktanů 31,50 Kč/l

nafta motorová 27,20 Kč/l

elektřina 5,00 Kč/kWh

Str. 260 Na str. 260 nahoře uvedené sazby základní náhrady změňte stejným způso-
bem jako na str. 235.

Str. 263 Na str. 263 vložte na konec prvního odstavce větu: 

 „Pro stanovení výdajů za pohonné hmoty spotřebované vozidlem, které 
má elektrický pohon nebo hybridní pohon kombinující spalovací motor 
a elektromotor, lze použít průměrnou cenu elektřiny stanovenou pro 
účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce.“

Str. 289 Tabulku na str. 289 nahraďte touto tabulkou:

Doba trvání pracovní cesty 
v kalendářním dni

Podnikatelská sféra 
minimálně

Státní 
a příspěvková sféra

5 až 12 hodin 91 Kč 91 až 108 Kč

nad 12 až 18 hodin 138 Kč 138 až 167 Kč

nad 18 hodin 217 Kč 217 až 259 Kč

str. 315  V kapitole 10.6.1 doplňte na konec první věty čárku a text:

 „ani § 33b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů“
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