
     STRAVNÉ PŘI TUZEMSKÝCH PRACOVNÍCH CESTÁCH V ROCE 2019

              5 - 12 hodin           12 - 18 hodin                 18 hodin a více

82 - 97 Kč 124- 150 Kč 195 - 233 Kč

Zahraniční host - 652,-Kč/den

    NÁHRADY ZA POUŽITÍ VOZIDLA A PRŮMĚRNÉ CENY POHONNÝCH HMOT V R.2019

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí: 4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel

                  DRUH POHONNÝCH HMOT           PRŮMĚRNÁ CENA POHONNÝCH HMOT 

                 Benzin automobilový 95 O Super 33,10.

                 Benzin automobilový 98 O Super 37,10.

                 Motorová nafta 33,60.

Krácení sazby stravného - tuzemské cesty

70% ze stravného při poskytnutí 1 jídla a délce trvání cesty 5 - 12hod

70%  ze stravného při poskytnutí 2 jídel a délce trvání cesty 12 - 18hod

35% ze stravného při poskytnutí 1 jídla a délce trvání cesty 12 - 18hod

75% ze stravného při poskytnutí 3 jídel a délce trvání cesty 18 a více hod.

50% ze stravného při poskytnutí 2 jídel a délce trvání cesty 18 a více hod.

25% ze stravného při poskytnutí 1 jídla a délce trvání cesty 18 a více hod.

Nová časová pásma pro zahraniční pracovní cesty:

méně než 1 hod. - zahraniční stravné se neposkytuje

alespoň 1hod. a nejvýše 12hod. - 1/3 základní sazby 

déle  než 12hod. a nejvýše 18hod. - 2/3 základní sazby

déle než 18hod. - základní sazba zahraničního stravného

Krácení sazby stravného - zahraniční cesty

70% ze stravného při poskytnutí 1 jídla a délce trvání cesty 1 - 12hod.

70% ze stravného při poskytnutí 2 jídel a délce trvání cesty 12 - 18hod.

35% ze stravného při poskytnutí 1 jídla a délce trvání cesty 12 - 18hod.

75% ze stravného při posyktnutí 3 jídel a délce trvání cesty 18 a více hod.

50% ze stravného při poskytnutí 2 jídel a délce trvání cesty 18 a více hod.

25% ze stravného při poskytnutí 1 jídla a délce trvání cesty 18 a více hod.

POZNÁMKA 

Jídlem se rozumí dle § 158 jídlo, které má charakter snídaně, oběda (menu) nebo večeře.

Stravné zaměstnanci nepřísluší vůbec, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla

12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla

Kapesné ze zahraničního stravného se vypočítává z částky nekráceného stravného (o jídlo - nikoli o hodiny).


