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467

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2022

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

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 1,40 Kč,

b) osobních silničníchmotorových vozidel 5,20 Kč.

Stravné

§ 2

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

a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,

c) 307 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) 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až
12 hodin,

b) 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 307 Kč až 367 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) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového
95 oktanů,

b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového
98 oktanů,

c) 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby zá-
kladní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel a stravného a o stanovení průměrné
ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad.

2. Vyhláška č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní ná-
hrady za používání silničních motorových vo-
zidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestov-
ních náhrad.

3. Vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní ná-
hrady za používání silničních motorových vo-
zidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestov-
ních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

4. Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní ná-
hrady za používání silničních motorových vozi-
del a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestov-
ních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání,
která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu
odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na
ročním období, se mění takto:

1. V § 2 se za písmeno b) vkládají nová písme-
na c) až e), která znějí:
„c) 41 Výstavba budov,

d) 42 Inženýrské stavitelství,
e) 43 Specializované stavební činnosti,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písme-
na f) až h).

2. V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písme-
no h), které zní:

„h) 71 Architektonické a inženýrské činnosti; tech-
nické zkoušky a analýzy,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 20. prosince 2022,

o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami pro rok 2023

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 15. prosince 2022 vydalo výměr MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami pro rok 2023.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 25/2022 dne 15. prosince 2022 a nabývá účinnosti
1. ledna 2023.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.
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