
V N I TŘN Í  N O R M A  U P

R-B-19/19-N02

Novela č. 2
Cestovní náhrady

Obsah: Tato novela mění sazby v Příloze č. 1 této vnitřní normy UP.

Garant: vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů 

Platnost: 7. ledna 2021

Účinnost: 8. ledna 2021
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Novela č. 2
Cestovní náhrady

Článek 1
Úvodní ustanovení

V souvislosti s účinností vyhlášky ministerstva práce 
a sociálních věcí č. 589/2020 Sb., o změně sazby základ-
ní náhrady za používání silničních motorových vozidel 
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot 
pro účely poskytování cestovních náhrad (dále jen „vy-
hláška“) a po pojednání s úsekem kvestora se na UP mění 
sazby v příloze č. 1 této vnitřní normy UP.

Článek 2
Změny

1. Příloha č. 1 normy Cestovní náhrady se nahrazuje Pří-
lohou č. 1 této novely.

Článek 3
Přechodná ustanovení

1. Od 1. 1. 2021 do dne předcházejícího dni účinnosti této
novely se na UP použijí sazby cestovních náhrad dle vy-
hlášky. Nicméně tam, kde dosavadní příloha č. 1 normy 
Cestovní náhrady nebo příloha č. 1 této novely stanoví
výhodnější podmínky než zmíněná vyhláška, použije se
varianta pro zaměstnance nejpříznivější.

2. Pro pracovní cesty, které byly započaty od 1. 1. 2021
do dne předcházejícího dni účinnosti této novely, avšak 
přesahují do období ode dne její účinnosti nebo jsou
ode dne její účinnosti vyúčtovány, se použije ta varian-
ta sazeb cestovních náhrad, která je pro zaměstnance
nejpříznivější.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Přílohou č. 1 této novely je Sazebník cestovních náhrad.
2. Tato novela nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění

a účinnosti prvním pracovním dnem po dni, kdy nabyla 
platnosti.

V Olomouci dne  7. ledna 2021 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph. D., v. r.  
rektor UP
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Příloha č. 1

Sazebník cestovních náhrad

 Ve smyslu § 163 zákona jsou s účinností od 8. ledna 2021 na UP platné tyto sazby:

A. Stravné:
(viz čl. 3 odst. 5 písm. a) a b) normy)

počet hodin v kalendářním dni Kč
 5–12 100,–
12–18 160,–
více než 18 240,–

B. Náhrady za používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách:
(viz čl. 3 odst. 3 písm. c) bod ii. normy)

typ vozidla 1 km/Kč
jednostopá a tříkolka 1,20
osobní aut. 4,40
osobní automobil + přívěs 4,40 + 15 %

C. Ceny pohonných hmot:
(viz čl. 3 odst. 3 písm. c) bod iv. normy)

V případě, že zaměstnanec nedoloží doklad o ceně pohonných hmot, uplatní zaměstnavatel údaje stanovené vyhláškou
MPSV pro příslušný rok. Pro rok 2021 jsou stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad takto:

druh pohonné hmoty sazba
benzín automobilový – oktanové číslo 95 27,80 Kč/l
benzín automobilový – oktanové číslo 98 31,50 Kč/l
nafta motorová 27,20 Kč/l
elektřina 5 Kč/kWh




