CESTOVNÍ NÁHRADY podle zákoníku práce
– praktický průvodce
4. aktualizované vydání (leden 2022)
2. aktualizace k 1. 6. 2022

Nabyla účinnosti
14. května 2022

Str. 58

Vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška 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, ve znění vyhlášky
č. 47/20022 Sb.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty stanovená prováděcím právním
předpisem od 14. května 2022 činí:
• 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
• 47,10 Kč u motorové nafty.
Změnu této sazby je nutné zohlednit i v příkladu 2 na str. 187.

Str. 207

V § 4 písm. a) se částka „37,10 Kč“ nahrazuje částkou „44,50 Kč“.
V § 4 písm. c) se částka „36,10 Kč“ nahrazuje částkou „47,10 Kč“.

1. aktualizace k 12. 3. 2022

Nabyla účinnosti
12. března 2022

Str. 58

Vyhláška č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška 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

Výše průměrné ceny za 1 kilowatthodinu stanovená prováděcím právním předpisem od 12. března 2022 činí 6,00 Kč.
Změnu této sazby je nutné zohlednit i ve všech příslušných příkladech na str. 60,
63, 197.

Str. 207

V § 4 písm. d) se částka „4,10 Kč“ nahrazuje částkou „6,00 Kč“.
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