
Cestovní náhrady 2018
Mezi povinnosti zaměstnavatele patří, pokud zaměstnance vyšle na pracovní cestu, proplatit mu cestovní
náhrady, tedy dopravu a přispět na jídlo a pití. Cestovní náhrady se pak liší dle toho, zda se jedná o cestu
jen po ČR nebo je zaměstnanec vyslán na služební cestu do zahraničí.
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Mezi povinnosti zaměstnavatele patří, pokud
zaměstnance vyšle na pracovní cestu, proplatit mu
cestovní náhrady, tedy dopravu a přispět na jídlo a pití.
Cestovní náhrady se pak liší dle toho, zda se jedná o
cestu jen po ČR nebo je zaměstnanec vyslán na služební
cestu do zahraničí.

Cestovné
Nejprve je třeba domluvit se na formě dopravy, a to zda
zaměstnanec využije hromadnou dopravu, případně
pojede služebním či vlastním vozem. V případě, že
volbou bude hromadná doprava, zaměstnavatel proplácí
zaměstnanci jízdenku.

Pokud bude zvolena cesta vozem, uhradí zaměstnavatel pohonné hmoty, a to buď na základě účtenky,
nebo může využít paušál stanovený vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, který se odvíjí od
průměrné ceny pohonných hmot. Cena paliva se násobí spotřebou vozu (dle údajů v technickém
průkaze) a počtem kilometrů.
Průměrná cena pohonných hmot v roce 2018:

PALIVO CENA V KČ ZA 1 LITR

Natural 95 30,50

Natural 98 32,80

Diesel 29,80

Kromě pohonných hmot pak zaměstnavatel povinně proplácí i opotřebení. V roce 2018 nejméně 1,10 Kč
za kilometr u jednostopých vozidel a tříkolek a u osobních vozů pak nejméně 4 Kč za kilometr. U
autobusů, nákladních vozů a traktorů se sazba dvojnásobí, letos tedy činí 8 Kč za kilometr jízdy. Pokud
by byl na služební cestě využit i přívěs zaměstnance, zvyšuje se základní sazba opotřebení ještě o 15 %.

Stravné v ČR
Pro státní zaměstnance je určen spodní i horní limit stravného, v jejichž rozmezí se smí zaměstnavatel
pohybovat dle vlastního uvážení. U zaměstnanců soukromé sféry je závazná jen spodní hranice,
zaměstnavatel může částku libovolně navýšit. Suma nad maximum platné pro státní zaměstnance už ale
pro soukromého zaměstnavatele není daňově uznatelným nákladem.

Sazba stravného ve státní sféře
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/katerina-votavova


Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.
Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Cestovní náhrady 2018

 
 
 

 
 

Poznámky pod čarou:Autor: Ing. Kateřina Votavová

Související články
3. Jízdní výdaje a ubytování

Cizí měna v účetnictví, daních a jiných souvislostech

Související příklady z praxe
Využití nákladního automobilu na pracovní cestu
Použití platební karty na pracovní cestě
Zahraniční pracovní cesta
Vyúčtování pracovní cesty při použití osobního automobilu

Související předpisy SZČR
262/2006 Sb. Zákoník práce
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