Sazby zahraničního stravného pro rok 2020
Tato informace seznamuje s vyhlášenými sazbami zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel
pro jeho krácení a vlivu na maximální kapesné, které je na straně zaměstnance osvobozeno od daně.
Sazby tuzemského stravného (a dále např. sazba základní náhrada za 1 km jízdy za používání silničních
motorových vozidel) pro rok 2020 budou vyhlášeny přibližně ve vánočním období.
Na přednášce Změny v daních 2019/2020, kterou pořádáme v Praze 29.11. a 17.12.2019 (oba termíny
jsou již plně obsazeny), 29.1. a 11.2.2020, v Brně 5.12.2019, v Plzni 10.12.2019 (poslední volná místa)
a ve Zlíně 14. a 15.1.2020, se můžete seznámit nejen s daňovými změnami, ale i s dalšími změnami
souvisejícími s účetní a daňovou praxí.
Sazby zahraničního stravného pro rok 2020 byly vyhlášeny vyhláškou č. 310/2019 Sb. Např.:
• pro Itálii se stravné pro rok 2020 zvyšuje na 50 € (v roce 2019 činí 45 €)
• pro Německo, Rakousko, a Francii zůstává i pro rok 2020 stravné ve stejné výši jako pro rok 2019,
tj. ve výši 45 €,
• pro Polsko bude v příštím roce také stejné jako v roce 2019, tj. ve výši 40 €,
• pro Slovensko bude v příštím roce také stejné jako v roce 2019, tj. ve výši 35 €.
Při určení maximální výše stravného, která je na straně zaměstnance příjmem osvobozeným od daně,
je rozhodující doba strávená v příslušném kalendářním dni mimo území ČR (§ 170 odst. 3 zákoníku
práce):
• v plné výši, pokud činí déle než 18 hod
• ve výši 2/3, pokud činí déle než 12 hod, nejvýše však 18 hod
• ve výši 1/3, pokud činí alespoň1 hod, nejvýše však 12 hod. Pokud za daný den náleží tuzemské
stravné (pokud tedy tuzemská část pracovní cesty trvá v daném dni alespoň 5 hod), tak musí
zahraniční část pracovní cesty trvat déle než 5 hod.
Zahraniční stravné se krátí z důvodu bezplatného poskytnutí jídla podle § 179 odst, 3 ZPr popř. podle
odst. 4 nenáleží stravné vůbec. Za každé bezplatné jídlo se stravné (má-li být osvobozeno od daně
z příjmů) krátí o hodnotu
• 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
• 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
• 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá:
• 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
• 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
Kapesné poskytované zaměstnavatelem je osvobozeno od daně až do výše stanovené § 180 ZPr, tj. do
výše 40 % zahraničního stravného. Zaměstnanec nemá zákonný nárok na kapesné v uvedené výši –
jedná se pouze o limit rozhodný pro osvobození od daně na straně zaměstnance.
Od novelizace § 180 ZPr účinné od 1.10.2015 je jednoznačné, že uvedeným daňovým limitem pro
osvobození kapesného od daně je 40 % zahraničního stravného bez jeho krácení z důvodu bezplatně
poskytnutého jídla. Jak je uvedeno výše, zaměstnanec nemá zákonný nárok na kapesné ve výši 40 %
zahraničního stravného. Pokud tedy zaměstnavatel kapesné stanovuje ve výši 40 % kráceného (z
důvodu bezplatně poskytnutého jídla), je toto v pořádku. Mohl by jej však poskytovat ve výši 40 %
nekráceného stravného a i tak by bylo toto kapesné u zaměstnance příjmem osvobozeným od daně.

Následující tabulka obsahuje výpočet kráceného stravného v závislosti na době trvání zahraniční části
pracovní cesty v daném kalendářním dni a v závislosti na počtu bezplatně poskytnutých jídel. Tabulka
obsahuje také maximální sazby kapesného, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně.
Tabulka je zpracována pro celodenní sazby stravného 35 € (např. pro Slovensko), 40 € (např. pro
Polsko), 45 € (např. pro Německo, Rakousko a Francie a pro rok 2019 také pro Itálii) a 50 € (např. pro
rok 2020 pro Itálii).
Denní
sazba déle než 18 hod – déle než 12 hod, nejvýše alespoň 1 hod (pokud
stravného
stravné v plné výši
však 18 hod –
tuzemská část pracovní
stravné ve výši 2/3
cesty netrvá v daném dni
alespoň 5 hod) resp. více
než 5 hod (pokud tuzemská
část pracovní cesty trvá
v daném dni alespoň 5
hod), nejvýše však 12 hod –
stravné ve výši 1/3
35 €
35 € (bez jídla)
23,33 € (bez jídla)
11,67 € (bez jídla)
26,25 € (1 jídlo)
15,17 € (1 jídlo)
3,50 € (1 jídlo)
17,50 € (2 jídla)
7,00 € (2 jídla)
8,75 € (3 jídla)
kapesné až 14,00 €
kapesné až 9,33 €
kapesné až 4,67 €
40 €
40 € (bez jídla)
26,67 € (bez jídla)
13,33 € (bez jídla)
30,00 € (1 jídlo)
17,33 € (1 jídlo)
4,00 € (1 jídlo)
20,00 € (2 jídla)
8,00 € (2 jídla)
10,00 € (3 jídla)
kapesné až 16,00 €
kapesné až 10,67 €
kapesné až 5,33 €
45 €
45 € (bez jídla)
30 € (bez jídla)
15 € (bez jídla)
33,75 € (1 jídlo)
19,50 € (1 jídlo)
4,50 € (1 jídlo)
22,50 € (2 jídla)
9,00 € (2 jídla)
11,25 € (3 jídla)
kapesné až 18,00 €
kapesné až 12,00 €
kapesné až 6,00 €
50 €
50 € (bez jídla)
33,33 € (bez jídla)
16,67 € (bez jídla)
37,50 € (1 jídlo)
21,67 € (1 jídlo)
5,00 € (1 jídlo)
25,00 € (2 jídla)
10,00 € (2 jídla)
12,5 € (3 jídla)
kapesné až 20,00 €
kapesné až 13,33 €
kapesné až 6,67 €

Nabídka přednášek a komentářů
Změny v daních 2019/2020 – Praha 29.11. a 17.12.2019 (oba termíny jsou již vyprodány), 29.1. a
11.2.2020, Brno 5.12.2019, Plzeň 10.12.2019 (poslední volná místa), Zlín 14. a 15.1.2020. Přehled
nejdůležitějších změn a novinek pro běžnou daňovou a účetní praxi.
DPH 2019/2020 – Praha 12.12.2019 (poslední volná místa) a 20.1.2020, Brno 9.1.2020. Změny u
dodávek zboží do jiného členského státu od 1.1.2020, změny sazeb (např. snížení sazby u dodání
tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce 2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další
změny v DPH – např. zavedení všeobecného systému reverse charge. Vybrané problémy novely od
1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout v daňovém přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí
roku 2019.
Daně z příjmů 2019/2020 – Praha 10.3.2020, Brno 8.1.2020. Změny a novinky, které se promítnou do
daňového přiznání za rok 2019, změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např.
obvyklá (referenční) cena při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob při změně
právní formy podnikání na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně).
Opravné daňové doklady od 1.4.2019 - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům
oprav základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým
dokladem se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše
daně podle § 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán
chybně), a to se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky
přednášky Novela DPH a daní z příjmů 2019.
Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf vč. nové judikatury 2019
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku
2019 včetně změn, které obsahuje daňový balíček 2019.
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