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  Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za  pou-
žívání silničních motorových vozidel a stravného a o stanove-
ní průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad, ve znění pozdějších  předpisů 

S účinností od 20. 8. 2022 změnilo MPSV vyhláškou č. 237/2022 Sb. sazby 
stravného při tuzemských pracovních cestách a průměrnou cenu benzínu 
BA 98 uvedenou ve vyhlášce č. 511/2021 Sb. 

Všude v publikaci, tj. v textu i v příkladech, kde jsou použity sazby strav-
ného podle vyhlášky č. 511/2021 Sb. doplňte, že od 20. 8. 2022 se použijí sazby 
stravného uvedené ve vyhlášce č. 237/2022 Sb. (viz níže uvedené aktualizova-
né znění vyhlášky č. 511/2021 Sb.).

Str. 25    Na konec třetí odrážky na této stránce doplňte text: 

   Ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb., vyhlášky č. 116/2022 Sb. 
a vyhlášky č. 237/2022 Sb.

Str. 222    Pod tabulku doplňte k předchozí aktualizaci další text:

   S účinností od 20. 8. 2022 byla vyhláškou č. 237/2022 Sb. 
změněna průměrná cena benzínu BA 98 na 51,40 Kč/l.

Str. 463         Aktualizované znění vyhlášky č. 511/2021 Sb.:

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. 47/2022 Sb., č. 116/2022 Sb. a vyhlášky č. 237/2022 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

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.
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Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle 
§ 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
 a)  120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 b)  181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 c)  284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle 
§ 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
 a)  120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 b)  181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 c)  284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku 
práce činí
 a)  44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 b)  51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 c)  47,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 d)  6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
 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 motorových vozidel a strav-
ného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
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  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 úče-
ly poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky 
č. 47/2022 Sb. 

Str. 25    Na konec třetí odrážky na této stránce doplňte text: 

  Ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. a vyhlášky č. 116/2022 Sb.

Str. 222    Pod tabulku doplňte k předchozí aktualizaci další text:

   S účinností od 14. 5. 2022 byla vyhláškou č. 116/2022 Sb. 
změněna průměrná cena benzinu BA 95 na 44,50 Kč/l a cena 
nafty na 47,10 Kč/l.

Str. 230–234   V příkladech 141 a 143 změňte uvedenou cenu benzinu BA 95 
činící 37,10 Kč/l na částku 44,50 Kč/l a proveďte odpovídající 
změny ve výpočtech.

Nabyla účinnosti 
14. května 2022

CESTOVNÍ NÁHRADY
v 350 příkladech

12. aktualizované vydání (leden 2022)

2. aktualizace k 14. 5. 2022



  Vyhláška č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za pou-
žívání silničních motorových vozidel a stravného a o sta-
novení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskyto-
vání cestovních náhrad 

Str. 222  Částka za elektřinu „4,10 Kč/kWh“ v tabulce se od 12. 3. 2022 na-
hrazuje částkou „6,00 Kč/kWh“.

Str. 223  V poslední větě předposledního odstavce se od 12. 3. 2022 částka 
„4,10 Kč“ za 1 kilowatthodinu nahrazuje částkou „6,00 Kč“.

Str. 463  V § 4 písm. d) se od 12. 3. 2022 částka „4,10 Kč“ nahrazuje část-
kou „6,00 Kč“.
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