
Směrnice o cestovních náhradách SKIP 2022
Cestovní  náhrady se řídí  vyhláškou o změně základní náhrady za používání  silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad.

Jízdní výdaje
V rámci  cestovních  náhrad  členům  i  nečlenům  SKIP  je  uhrazeno  jízdné  –  veřejnou  dopravou.
V individuálních  případech  rozhoduje  předsednictvo  SKIP  o  cenově  výhodnější  dopravě  např.
osobním  automobilem.  Neprokáže-li  člen  jízdní  výdaje,  o  jejichž  náhradu  požádal,  přizná  se  mu
náhrada ve výši odpovídající jízdnému z místa trvalého bydliště do místa jednání a zpět ve 2. vozové
třídě vlaku. Nenachází-li se v místě bydliště člena nebo v místě jednání železniční stanice, přizná se
mu náhrada ve výši odpovídající dvojnásobku jízdného podle výpisu vhodného dopravního spojení
zjištěného vyhledávačem na internetu.

Náhrady za používání silničních motorových vozidel
Předseda nebo jím pověřený zástupce potvrdí žádost nebo souhlas s použitím vozidla svým podpisem
na  cestovním  příkazu.  Použije-li  člen  po  předchozím  písemném  souhlasu  předsedy  SKIP  silniční
motorové vozidlo (dále jen „vozidlo“), přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada
výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu: Tato sazba základní náhrady se mění v závislosti na vývoji
cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 ZP1.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel činí
Požádá-li člen o nižší náhradu za použití vozidla, než jaká by mu náležela podle předchozího odstavce
(např.  pokud  použil  za  úplatu  vozidlo  jiného  zaměstnavatele  nebo  majitele  a  náhradou  podle
předchozího odstavce by došlo k jeho bezdůvodnému obohacení),  přizná se mu náhrada ve výši,
o kterou žádá.

Ostatní cestovní náhrady
Členu dále náleží náhrada prokázaných výdajů za ubytování, náhrada prokázaných nutných vedlejších
výdajů  a  stravné  nejvýše  ve  výši  a  za  podmínek  odpovídajících  výši  a  podmínkám  stanoveným
v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Stravné 
Stravné se vyplácí – podle § 176 odst. 1 zákoníku práce2. Tato výše stravného se mění v závislosti na
vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce3.

1 Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#f3054577
2 Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p176
3 Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p189

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p189
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p176
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#f3054577


Průměrné ceny za PHM
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty je stanovena podle § 158 odst. 3 zákoníku práce 4. Cenu
pohonné  hmoty  prokazuje  zaměstnanec  dokladem  o  nákupu,  ze  kterého  je  patrná  souvislost  s
pracovní cestou.  Prokazuje-li  zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze
kterých je patrná souvislost  s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení  výše
náhrady  aritmetickým  průměrem  zaměstnancem  prokázaných  cen.  Jestliže  zaměstnanec
hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro
určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním
předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce.

Zahraniční cesty

Zahraniční cesta musí být schválena předsednictvem VV SKIP, včetně rozhodnutí o tom, které náklady
bude SKIP hradit. V případě nebezpečí z prodlení může cestu schválit předseda s tím, že je povinen
toto schválení projednat na nejbližším zasedání předsednictva SKIP. Účastník zahraniční cesty se musí
řídit pokyny pro účastníky studijních cest do zahraničí.

Jízdné při běžných zasedáních orgánů SKIP hradí vždy ten orgán, jehož zasedání se koná.

Při  zvláštních zasedáních  s odborným programem bude rozhodováno o úhradě cestovních výloh
účastníků individuálně.

Přílohou směrnice jsou aktuální výše náhrad pro stanovený rok.

Schváleno předsednictvem VV SKIP 12. 5. 2022

4 Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p158

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p158


Příloha ke směrnici o cestovních náhradách pro rok 2022

Cestovní  náhrady se řídí  vyhláškou o změně základní náhrady za používání  silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad.

Sazba základní náhrady za použití silničních motorových vozidel 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí u: 
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč, 
b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč. 

Cena pohonných hmot 

Výše průměrné ceny pohonné hmoty činí: 
a) 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů, 
b) 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů, 
c) 47,10 Kč za 1 litr motorové nafty, 
d) 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. 

Stravné – tuzemské služební cesty 

(1) Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši: 
a) 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

(2) V případě, že bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo (např. snídaně 
na hotelu, oběd či večeře), krátí se poskytnuté stravné dle následujících pravidel: 
a) o 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b) o 35 %, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) o 25 %, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

(3) Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud během pracovní cesty, která trvala: 
a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 
b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. 
CESTOVNÍ NÁHRADY 2022 

Stravné – zahraniční služební cesty 

(1) Zaměstnanci příslušní zahraniční stravné ve výši: 
a) základní sazby, pokud doba strávená mimo ČR trvá během kalendářního dne déle než 18 hod, 
b) ve výši 2/3 sazby – pokud je doba mimo ČR delší než 12 hodin, ale kratší než 18 hodin, 
c) ve výši 1/3 sazby – pokud je doba mimo ČR delší než 1 hodina, ale kratší než 12 hodin. 

(2) Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud je doba strávená mimo ČR kratší než 1 hodina. 



(3) V případě, že bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, krátí 
se zahraniční stravné dle následujících pravidel: 
a) o 70 % za každé bezplatné jídlo, při délce služební cesty mimo ČR 1 až 12 hodin, 
b) o 35 % za každé bezplatné jídlo, při délce služební cesty mimo ČR 12 až 18 hodin, 
c) o 25 % za každé bezplatné jídlo, při délce služební cesty mimo ČR delší než 18 hodin. 

Schváleno předsednictvem VV SKIP 30. 6. 2022
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