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12. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 1. 2022

Věc:
Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje"

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna právních předpisů v oblasti poskytování cestovních náhrad

Nárok na rozpočet:
Dle položky v rozpočtu Odboru informatiky a organizačních věcí, oblast kancelář hejtmana

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 12. 1. 2022 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/34R/2022

Přílohy: 

6.1-1 Název: bod 6. 1 priloha 1.pdf

Návrh „Zásad pro poskytování 
cestovních náhrad při pracovních 
cestách členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje“

U

6.1-2 Název: bod 6. 1 priloha 2.pdf Cestovní příkaz pro tuzemské 
pracovní cesty U

6.1-3 Název: bod 6. 1 priloha 3.pdf Cestovní příkaz pro zahraniční 
pracovní cesty U

6.1-4 Název: bod 6. 1 priloha 4.pdf Vzor Dohody o použití soukromého 
silničního motorového vozidla U

6.1-5 Název: bod 6. 1 priloha 5.pdf

Dosud platné „Zásady pro 
poskytování cestovních náhrad při 
pracovních cestách členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje“ 
schválené usnesením zastupitelstva 
č. 012/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021

U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

stanoví

dle § 35 odst. 2 písmeno s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, „Zásady 
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“ dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Návrh „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého 
kraje“ (dále jen „Zásady“) uvedený v příloze č. 1 předkládaného materiálu je předkládán ke schválení z 
důvodu zrušení dosavadního právního předpisu, dle kterého byly sazby cestovních náhrad určeny.
Stávající právní předpisy – 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, a vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění 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, byly s účinností od 1. 1. 2022 
zrušeny a nahrazeny vyhláškou 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 
cestovní náhrad.
Návrh Zásad je zpracován tak, aby náhrady byly členům zastupitelstva kraje poskytovány v sazbách 
totožných, jaké jsou poskytovány zaměstnancům kraje.
Věc je předkládána na první možné jednání zastupitelstva, které ve věci může rozhodnout. Změna právní 
úpravy (vyhláška č. 511/2021 Sb.) byla přijata 15. 12. 2021 a oznámena ve Sbírce zákonů dne 23. 12. 2021, 
tj. po posledním jednání zastupitelstva v roce 2021, které se konalo 13. 12. 2021.

Ke změně dochází v části I. Tuzemské pracovní cesty – bod č. 2 Zásad takto:

Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží zastupiteli stravné podle doby trvání pracovní cesty. Stravné 
při tuzemské pracovní cestě se poskytuje za každý kalendářní den pracovní cesty ve výši:
a) 100 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 160 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejvýše však 18 hodin,
c) 260 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Bylo-li zastupiteli během tuzemské pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo 
večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, bude za každé uvedené jídlo stravné kráceno o uvedenou 
hodnotu:
a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (pokud budou poskytnuta 2 jídla, stravné nepřísluší),
b) 56 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (pokud budou poskytnuta 3 jídla, 
stravné nepřísluší),
c) 65 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

citace předpisu
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stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
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VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2021
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení 
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

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.

§ 2
Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce 
nejméně 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.

§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve 
výši
a) 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 237 Kč až 283 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) 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 4,10 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 stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely 
poskytování cestovních náhrad.

§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Dále dochází k drobné úpravě odpovědných odborů za zpracování cestovních náhrad zastupitelů, která 
vyplynula z organizačních změn realizovaných v Krajském úřadu Ústeckého kraje v roce 2021, kdy došlo ke 
sloučení odboru informatiky a organizačních věcí a odboru kancelář hejtmana do odboru informatiky a 
organizačních věcí.
Materiál byl konzultován odborem kancelář ředitele a odborem legislativně právním.
Materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 12. 1. 2022.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek,
vedoucí odboru informatiky a 
organizačních věcí

Ing. Jan Schiller (hejtman)



Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 13. 1. 2022
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 13.1.2022

Podpis zpracovatele:  Simona Truhlářová 13. 1. 2022


