
K zahraničním cestovním náhradám 
Informace z 21.11.2018 se zabývala sazbami zahraničního stravného od 1.1.2019 včetně pravidel pro 

jeho krácení a vlivu na maximální kapesné, které je na straně zaměstnance osvobozeno od daně – 

jednalo se tedy o maximální částky, které může zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit bez zdanění; tato 

informace vysvětluje, že z pohledu pracovního práva nejsou tyto maximální částky nárokové  nebo 

mohou být poskytovány i ve vyšších částkách (potom je ovšem nutné je zdanit). 

Pokud jde o sazby tuzemského stravného (a dále např. o sazbu základní náhrady za 1 km jízdy za 

používání silničních motorových vozidel), tyto částky budou pro rok 2019 teprve vyhlášeny přibližně 

ve vánočním období – zatím tedy není pro rok 2019 známa např. ani maximální částka „daňově 

výhodné“ stravenky. 

Aktuální novinkou je, že byl zveřejněn zápis z jednání Koordinačního výboru konaného 14.11.2018, 

kde byl např. uzavřen příspěvek řešící uplatnění daně z nabytí jako daňového nákladu (výdaje), a to 

v návaznosti na účetní zachycení této položky. Zástupci státní správy zde zaujali stanovisko, že 

v případě daně z nabytí hrazené na základě kupní smlouvy je u účetních jednotek zpravidla součástí 

ocenění (a tudíž nemůže být ani daňovým nákladem); pro fyzické osoby, které nevedou účetnictví 

naproti tomu připustili možnost uplatnění této položky jako daňového výdaje. 

S novinkami a aktuálními problémy v oblasti daní z příjmů se můžete seznámit na přednášce Daně 

z příjmů 2018/2019, kterou pořádáme v Praze 12.12.2018 a v Brně 10.1.2019; v oblasti DPH na 

přednášce DPH 2018/2019, kterou pořádáme v Praze 14.12.2018 a v Brně 11.1.2019.  

Přednáška Změny v daních 2018/2019, kterou pořádáme v Praze 29.11. (tento termín je již obsazen), 

18.12.2018 a 7.1.2019, v Brně 4.12.2018, v Plzni 10.12.2018 a ve Zlíně 16.1.2019 bude věnována 

daním z příjmů a dph jinak, než samostatné přednášky věnované těmto daním (účastníci této 

přednášky se tedy nemusí obávat, že by šlo jen o stručné shrnutí přednášek věnovaných daním 

z příjmů a dph); navíc bude pozornost věnována i dalším novinkám souvisejícím s účetní a daňovou 

praxí. 

Pro nepodnikatelskou sféru jsou stanovena závazná pravidla pro určení zahraničního stravného - 
včetně jeho krácení z důvodu bezplatně poskytnutého jídla. Pro podnikatelskou sféru umožňuje 
zákoník práce určité odchylky: 

• lze dohodnout i nižší zahraniční stravné - nejméně ve výši 75 % a u členů posádek plavidel 
vnitrozemské plavby nejméně 50 % zahraničního stravného (podle délky trvání zahraniční části 
pracovní cesty v jednom kalendářním dnu popř. v závislosti s kombinací s nárokem na tuzemské 
stravné v plné výši stanovené prováděcí vyhláškou nebo ve výši 2/3 či 1/3 „celodenního“ 
stravného stanoveného prováděcí vyhláškou 

• krácení podle poskytnutého jídla není povinné popř. může být i nižší, než pro nepodnikatelskou 
sféru. 

Z hlediska osvobození od daně z příjmů jsou však i pro podnikatelskou sféru rozhodující limity platící 

pro nepodnikatelskou sféru. Např. pro Německo je tak osvobozena maximálně částka „celodenního“ 

stravného 45 €. Zaměstnavatel tedy může v podnikatelské sféře poskytovat do Německa „celodenní“ 

stravné 50 €, avšak „nadlimitních 5 € by podléhalo zdanění (a také zpojistnění) jako příjem ze závislé 

činnosti. Nebo by mohl zaměstnavatel poskytovat např. pro Německo za každý započatý den 

zahraniční cesty plné stravné 45 € - pokud by jej však poskytoval i za dny, kdy by zaměstnanci 

z nepodnikatelské sféry náleželo jen 2/3 stravné 30 € či 1/3 stravné 15 €, opět by bylo nutné 

„nadlimitní částky“ (15 € u 2/3 stravného či 30 € u 1/3 stravného) zaměstnanci zdanit. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/se20-account-data/6262/media/info-10-2018-zahranicnistravne.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2018_11_21&utm_content=campaign_zahr_stravne
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2018
https://www.behounek.eu/dane-z-prijmu-2018-2019/
https://www.behounek.eu/dane-z-prijmu-2018-2019/
https://www.behounek.eu/dph-2018-2019/
https://www.behounek.eu/novinky-2018-2019/


Obráceně se však může zaměstnavatel se zaměstnancem v podnikatelské sféře dohodnout na 

zahraničním stravném v nižší výši (nejméně však ve výši 75 resp. 50 %) – zde zaměstnanec nemůže 

argumentovat limity pro osvobození od daně a dohodu o nižším zahraničním stravném učiněnou 

v souladu  s prvou větou § 170 odst. 3 zpochybňovat. 

Krácení zahraničního stravného z důvodu bezplatného poskytnutí hlavního jídla podle § 176 odst. 3 a 

6 zákoníku práce je závazné pro nepodnikatelskou sféru. V podnikatelské sféře nemusí být z tohoto 

důvodu zahraniční stravné kráceno vůbec – pokud by však nebylo kráceno podle pravidel pro 

nepodnikatelskou sféru, tak by bylo nutné příslušný rozdíl (např. 25 % „celodenního“ stravného 

stanoveného vyhláškou za každé bezplatně poskytnuté jídlo, pokud zahraniční část pracovní cesty 

trvá déle než 18 hod) zaměstnanci zdanit. 

Kapesné ve výši až 40 % zahraničního stravného neznamená, že zaměstnavatel musí poskytovat 

kapesné na úrovni tohoto limitu (ten se počítá z částky stravného nezkráceného z důvodu poskytnutí 

jídla) – pokud by jej však poskytoval až na úrovni tohoto limitu, tak by se jednalo o osvobozený 

příjem na straně zaměstnance. Pokud však zaměstnavatel např. rozhodl, že kapesné poskytuje ve výši 

40 % poskytovaného zahraničního stravného (tedy zkráceného z důvodu poskytnutí jídla), tak se 

zaměstnanec nemůže domáhat kapesného ve výši 40 % zahraničního stravného nezkráceného 

z důvodu poskytnutí jídla. 

Závěr – při poskytování cestovních náhrad je nutno rozlišovat výši cestovních náhrad, na kterou má 

zaměstnanec zákonný nárok, a výši cestovních náhrad, která může být osvobozena od daně.   

 

Nabídka přednášek a komentářů 
V období od listopadu do ledna jsme pro Vás máme tuto nabídku přednášek. Přednášky pořádáme na 

obvyklých místech, jednu přednášku v Praze (Změny v daních 2018/2019 v termínu 18.12.2018) 

pořádáme na novém místě – v hotelu Occidental. Účast na školeních je uznávána KA ČR a auditoři si ji 

mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV). 

Aktuální novinkou je zvuková nahrávka přednášky DPH u sdružení 2019 konané 12.11.2019. Stručně 

bude tomuto tématu věnována pozornost i na přednášce Změny v daních 2018/2019 (v Praze 29.11. – 

tento termín je již obsazen, 18.12.2018 a 7.1.2019; v Brně 4.12.2018, v Plzni 10.12.2018 a ve Zlíně 

16.1.2019). 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK 

 
VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

Pěkné dny přejí 
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