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S účinností od 20. srpna došlo ke změně ve výši stravného a průměrné ceny pohonných hmot. 

Nastavení nových sazeb je důsledkem neustálého zvyšování cen pohonných hmot a cen  

ve stravování. Den účinnosti je neobvyklý, jelikož většinou k takovým změnám dochází až  

s příchodem nového kalendářního roku. Ovšem dle zákoníku práce má Ministerstvo práce  

a sociálních věcí právo v mimořádném termínu pozměnit prostřednictvím vyhlášky sazbu základní 

náhrady za používání silničních motorových vozidel, výši stravného nebo průměrnou cenu 

pohonných hmot, dojde-li ke zvýšení nebo snížení alespoň o 20 % některých z uvedených cen 

vycházejících z údajů Českého statistického úřadu.  

 

 

 

 

Tato mimořádná vyhláška reaguje na vyrovnání částky poskytovaných cestovních náhrad  

se skutečnými cenami pohonných hmot a veřejného stravování. Během roku 2022 došlo už ke 

dvěma změnám, první úprava se týkala pouze výše průměrné ceny kilowatthodiny elektřiny a druhá 

změna ovlivnila výši průměrné ceny 1 litru 95 oktanového benzinu a motorové nafty. 

Aktuální znění vyhlášky účinné od 20. 8. 2022 mění výši sazeb stravného a výši průměrné ceny  

1 litru 98 oktanového benzinu. 
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Cena benzinu 98 oktanů se zvyšuje z 40,50 Kč/l na 51,40 Kč/l. U benzinu 95 oktanů 

zůstává v platnosti cena 44,50 Kč/l a u nafty 47,10 Kč/l. 
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Zaměstnancům pracujících v podnikatelské sféře se zvyšuje minimální výše stravného za každý den 

pracovní cesty: 

• z 99 Kč na 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

• ze 151 Kč na 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

• z 237 Kč na 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

• U státních zaměstnanců náleží za každý kalendářní den pracovní cesty nově stravné ve výši: 

• 120 Kč až 142 Kč (původně 99 Kč až 118 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 

• 181 Kč až 219 Kč (původně 151 Kč až 182 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle 

však 18 hodin, 

• 284 Kč až 340 Kč (původně 237 až 283 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Zvýšení stravného má vliv i na peněžitý příspěvek, který je poskytnut zaměstnavatelem 

zaměstnanci, tzv. stravenkový paušál. Zaměstnavatel se může rozhodnout v návaznosti na novou 

výši stravného zvýšit tento peněžitý příspěvek. Příspěvek na stravování připadající na jednu směnu 

je pro zaměstnavatele daňově uznatelný v plné výši. Zároveň pro zaměstnance je peněžitý příspěvek 

připadající na jednu směnu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, a to do výše 70 % horního 

limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin u zaměstnanců působících ve státní sféře. 

Nový limit peněžitého příspěvku na stravování, který je osvobozen od daně z příjmů fyzických 

osob je roven částce 99,40 Kč. Do 19. srpna 2022 jeho výše činila 82,60 Kč.   

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnancům stravenky, může si v daňových nákladech uplatnit 

nejvýše 55 % z hodnoty této stravenky, maximálně však opět do výše 70 % horního limitu 

stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin u zaměstnanců působících ve státní sféře. Cena 

daňově nejvýhodnější stravenky jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele vzroste na 180 Kč 

(do 19. srpna její cena činila 150 Kč). 

    

 

 

 

 Tento článek pro Vás připravila spol. PKF APOGEO Group, SE. 

 

 

 

 

 

https://www.pkfapogeo.cz/
https://www.pkfapogeo.cz/
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V rámci návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách dochází k podstatnému 

odstranění administrativní zátěže českých podnikatelů. 

Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování vstupní a periodické pracovnělékařské 

prohlídky je návrhem přenesena do dobrovolné roviny,  

a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik (dříve „rizik 

ohrožení zdraví“) a u prací, u nichž nejsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto 

faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci. 

Nově bude stanovena povinnost zajištění vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek 

zaměstnavatelem, jen u prací v rizikových kategoriích a u rizik ohrožení zdraví (resp. nově  

u „profesních rizik“), a u prací,  

u nichž jsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují 

zdravotní způsobilost k práci. 

Poskytování a provádění vstupních pracovnělékařských prohlídek bude výhradně prováděno 

pouze ve stanovených případech – v případě prací, které jsou podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví kategorizovány jako rizikové (druhá riziková kategorie, třetí a čtvrté kategorie). 

Na základě dat z Informačního systému kategorizace prací ČR se odhaduje, že zrušení vstupních  

a periodických prohlídek navrhované novelou vyhlášky se bude týkat v ČR několika stovek tisíc 

zaměstnanců. 

 

 

 

PRÁVNÍ NOVINKY 
 

KONEC VSTUPNÍCH A PERIODICKÝCH  

PROHLÍDEK U PRVNÍ KATEGORIE PRÁCE 
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POZVÁNKA NA DEN PODNIKATELŮ  

ČESKÉ REPUBLIKY (26. ŘÍJNA 2022) 

 

Dovolujeme si vás pozvat na DEN PODNIKATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY, jehož  

XX. ročník se uskuteční ve středu 26. října 2022 zcela mimořádně již od 14 hodin v Hotelu 

Ambassador Zlatá Husa (Václavské nám. 840/5, Praha 1). Jubilejní XX. ročník této významné 

události začínáme debatou kandidátů na prezidenta. Následovat bude tradiční galavečer, 

kde dáme větší prostor firmám, které budou v průběhu galavečera oceněny v několika soutěžích.  

I letos očekáváme mnoho významných hostů z řad podnikatelů, zástupců vládní a politické sféry  

i společenského života. 

Součástí této velké události bude jako obvykle dopolední valná hromada členů AMSP ČR  

a následné Exportní fórum MSP s horkými novinkami. 

 

Galavečer moderuje Libor Bouček. 

 

 

 

 

    

„RŮZNÉ“ 

https://www.google.com/maps?q=AMBASSADOR-ZLAT%C3%81+HUSA&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwib15qd9af6AhWPSfEDHbjWCvQQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.google.com/maps?q=AMBASSADOR-ZLAT%C3%81+HUSA&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwib15qd9af6AhWPSfEDHbjWCvQQ_AUoAXoECAIQAw
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Děkujeme všem firmám a podnikatelům, kteří při nás 20 let stojí i těm,  

co nám dali důvěru teprve nedávno. 

 

 

Bez podnikatelů a firem bychom tu nebyli. 

Jen s vámi, se silnou základnou, můžeme dokázat velké věci. 

 
 

Budoucnost patří malým a středním podnikům – jejich předností je schopnost rychlé 

změny. 

 

POZVÁNKA VČ. PROGRAMU KE STAŽENÍ ZDE. 

 

Pro účast na Dni podnikatelů České republiky je nutné 

provedení registrace na odkazu níže: 

 

 

  

Registrace zdarma. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rz-u8imU9Ee_poPLmB9ep-QpkNu1CH4-/view
https://amsp.attendu.cz/r/kcEHgqU2hcfaAqrpVjAW?lang=cs&utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=Den+podnikatel%C5%AF+%C4%8CR+2022&utm_content=Pozv%C3%A1nka+na+Den+podnikatel%C5%AF+%C4%8Cesk%C3%A9+republiky+-+26.+10.+2022
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POZVÁNKA NA EXPORTNÍ FÓRUM  

PŘI DNI PODNIKATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY  

(26. ŘÍJNA 2022) 

 
 

Digitální exportéři jsou o dva kroky napřed, inspirujte se! Dovolujeme si vás pozvat na Exportní  

a inovační fórum, které se koná při Dni podnikatelů České republiky ve středu 26. října 2022  

od 11:30 h v Hotelu Ambassador Zlatá Husa (Václavské nám. 840/5, Praha 1) na téma: „Nové 

příležitosti pro financování a digitalizaci v exportu MSP“.  

 

 

POZVÁNKA VČ. PROGRAMU KE STAŽENÍ ZDE. 

  

Na Exportní a inovační fórum se můžete registrovat zdarma zde: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

    

https://drive.google.com/file/d/1E9tZ31h4Gj81KECRq8FAtZ3AkgR-5QIK/view?usp=drive_open
https://amsp.attendu.cz/r/urwda2GNRlxd1xcUzCSu?lang=cs
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POSUŇTE SVÉ PODNIKÁNÍ NA NOVOU ÚROVEŇ!  

 

 

 

Mentoringová platforma DoToho! pro malé a střední podniky je otevřena všem podnikatelům, 

kteří potřebují nasměrovat nebo rozvinout svůj byznys či si jen chtějí potvrdit svou vizi. 

 

 
 

Hledáte nový směr pro vaše podnikání? Nevíte, jakým směrem se vydat nebo na koho se obrátit 

s novými nápady a inovacemi? Vyzkoušejte mentoringovou platformu DoToho!, která za své 

působení pomohla již 280 firmám v České republice překonat (nejen) covidovou krizi  

a nastartovat či oživit jejich podnikání. Účast v jedinečném programu k dlouhodobému rozvoji  

a byznysovému vzdělání v segmentu SME je zdarma díky podpoře partnerů, mezi něž patří 

MHMP, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Česká spořitelna, Google či PRE, 

a díky předním českým podnikatelům, kteří sdílejí svůj čas a zkušenosti pro bono. 

 

Právě podnikatelé jsou mentory a průvodci zúčastněných firem, kterým pomáhají řešit individuální 

otázky typu: 

• Jakým směrem se mám se svou firmou vydat? 

• Mám správně nastavený marketingový mix? 

• Jak mám financovat rozvoj a inovace svého podnikání? 

• Jak mám naplánovat firemní finanční strategii? 
 

Podívejte se na www.dotoho.pro nebo na to, co o platformě DoToho! říkají účastníci a mentoři, 

kteří si již programem prošli. VIDEO naleznete ZDE. 
 

 

 

    

http://dotoho.pro/
http://dotoho.pro/
http://www.dotoho.pro/
https://youtu.be/BeGOjMWcS5g
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 EXTERNÍHO AJŤÁKA OD SLAVIE ZÍSKÁTE  

PŘES ŽIVNOSTNÍKA 

 

 
Doslova ušitý na míru malým a středním podnikatelům je Živnostník Slavia pojišťovny. 

Produkt, který kryje pojištění majetku a odpovědnosti z výkonu živnosti. 

 

Již ve své základní variantě obsahuje širokou škálu krytých rizik. Věděli jste, že je mezi nimi třeba  

i vandalismus, přestože jeho pachatel nebude dopadený? U Živnostníka vám stačí pouze jedna 

smlouva, která obsáhne až na pět předmětů podnikání a pět míst pojištění. A protože cestou ke 

klientovi se může stát cokoliv, kryje třeba i pojištění movitých věcí v rámci jejich přepravy. 

 

Sjednání Živnostníka je rychlé a bezpapírové. Zabere jenom pár minut, všechny dokumenty k vám 

dorazí pouze e-mailem. A pozor! Živnostník je doslova prošpikovaný různými motivačními 

slevami. Třeba za online komunikaci, propojištěnost nebo online sjednání. 

Součástí tohoto produktu je i rozšířenější verze IT asistenta, kterou Slavia pojišťovna nabízí také 

v rámci pojištění domácnosti. Tady jde ale o tzv. „externího ajťáka“. Je to velmi praktická  

a vyhledávaná služba. 

„IT službu potřebují zajišťovat všechny firmy bez ohledu na svoji velikost,“ vysvětluje produktový 

ředitel Slavia pojišťovny Ladislav Bělina. „Všechny však nemají své vlastní IT zaměstnance v rámci 

pracovně právního vztahu, protože by to pro ně nebylo efektivní. Stačí jim, když mají „externího 

ajťáka“ v podobě naší IT asistence,“ dodává Bělina. Naprostou většinu IT služeb je dnes totiž 

možné zařídit prostřednictvím vzdáleného připojení. 

Ostatně, i velké globální společnosti už přestávají využívat ve všech jednotlivých zemích domácí 

IT podporu a vytvářejí pouze regionální nebo dokonce globální IT centra, ze kterých obsluhují 

zbytek světa. Na podobném principu pracuje i IT asistence od Slavie. 

 

 
 

Více informací zde: 

www.slavia-pojistovna.cz/lide/zivnostnici/ 

 

 

 

    

https://www.slavia-pojistovna.cz/lide/zivnostnici/
http://www.slavia-pojistovna.cz/lide/zivnostnici/
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WEBINÁŘ NA TÉMA  
JAK FUNGUJE ELEKTROMOBILITA? 

 

 

Dovolujeme si vás pozvat na webináři na téma: Jak využívat službu pro podporu 

elektromobility. Na webináři se dozvíte, jak probíhá komunikace pomocí webových nástrojů (web 

portály / mapa stanic na webu on-line / v aplikaci) a že komunikace mezi zákazníkem a klientem 

probíhá bez papíru – pomocí helpdesku a portálu. 

 

12. 10. 2022 od 10:00 do 11:00 h 

ONLINE na platformě Zoom 

 

 

Jak funguje služba Chargee jako celek? 

1. Správa dobíjecích stanic a co najdete na webovém portálu pro správu stanic; 

2. Správa dobíjecí elektroflotily; 

3. Veřejné/interní/domácí dobíjení. 

 

Vysvětlíme si, jak si poradit s různými typy 

dobíjení: 

• Veřejné dobíjení – dobíjení, které je hrazeno 
poskytovali služby dobíjení (například  
na veřejných stanicích ČEZ, PRE, apod.); 

• Interní (firemní) dobíjení – dobíjení, které se 
uskutečňuje na vlastních dobíjecích stanicích 
(například dobíjecí stanice ve firmě); 

• Domácí dobíjení – dobíjení u zaměstnance 
doma (na instalovaném wallboxu).   

 

Prezentující: 

• Branislav Schvarc, projektový koordinátor eMobilita, Škoda Auto 

• Jakub Žoha, konzultant pro oblast energetiky 

• Romana Tomaierová, konzultant 
 
  
  
 

Webinář je zdarma. 
 

Kontaktní osoba: 

Bc. Iveta Kocmanová 

event manažerka a projektová manažerka: Moje restaurace a Podnikavá žena 

e-mail: kocmanova@amsp.cz   |   mob.: +420 604 306 800 

    

mailto:kocmanova@amsp.cz
https://amsp.cz/registrace-na-webinar-jak-na-elektomobilitu/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=RNT+2022%3A+Webin%C3%A1%C5%99+-+Jak+na+elektomobilitu+-+p%C5%99ipom%C3%ADnka&utm_content=Webin%C3%A1%C5%99%3A+Jak+na+elektromobilitu+-+ji%C5%BE+12.+10.+2022
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Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků  
a živnostníků ČR. AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé  
a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje 
zájmy více jak 300 000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci 
evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001. 

 

 

 

 

 
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ PODCASTY 

 

Dovolujeme si vás informovat, že jsme pro vás natočili další podcasty na téma: „Z Matfyzu  

k řemeslu″ a „Česko platí kartou 2022“. Všechny podcasty naleznete ZDE.  Přehled jednotlivých 

podcastů naleznete s proklikem níže. 

 

# 70 Podcast AMSP ČR k projektu Fandíme řemeslu: „Z Matfyzu k řemeslu″ 

 #69 Podcast AMSP ČR: „Česko platí kartou 2022“ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
  

tel.: 236 080 454   |   mob.: 733 722 512  |   e-mail: amsp@amsp.cz   |   www.amsp.cz 

https://amsp.cz/podcasty-a-videa/
https://amsp.cz/70-podcast-amsp-cr-k-projektu-fandime-remeslu-z-matfyzu-k-remeslu%e2%80%b3/
https://amsp.cz/69-podcast-amsp-cr-cesko-plati-kartou-2022/
mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/

