
Cestovní náhrady od 14.5.2022 

Při výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty podle § 158 zákoníku práce se vychází buď z ceny 

prokázané zaměstnancem anebo z ceny určené vyhláškou č. 511/2021 Sb. -  tato vyhláška byla ve věci 

ceny pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty již 2 x novelizována: 

• od 12.3.2022 byla zvýšena cena elektřiny z 4,10 Kč / kWh (platilo od 1.1. do 11.3.2022) na 6,00 

Kč/kWh 

• nyní došlo s účinností od 14.5.2022 ke zvýšení ceny benzínu 95 oktanů z 37,10 Kč/l (platilo od 1.1 

do 13.5.2022) na 44,50 Kč/l a ke zvýšení ceny nafty z 36,10 Kč/l (platilo od 1.1. do 13.5.2022) na 

47,10 Kč/l. 

Při výplatě náhrady za spotřebované pohonné hmoty zaměstnanci se postupuje podle toho, zda 

zaměstnanec cenu PHM doloží či nikoli. Pokud např. zaměstnanec při pracovní cestě konané 13.5.2022 

cenu nakoupených PHM doložil, použije se tato doložená cena. A pokud při další pracovní cestě 

16.5.2022 zaměstnanec cenu nedoloží, použije se cena vyhlášková. 

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty však může být uplatňována také je daňový výdaj podle § 24 

odst. 2 písm. k) ZDP – v tomto případě je však nutné v rámci celého zdaňovacího období uplatňovat 

jednu metodiku, tedy buď cenu PHM prokazovat anebo použít vyhláškovou cenu (např. u nafty za cesty 

uskutečněné od 1.1. do 13.5.2022 cenu 36,10 Kč/l a za cesty od 14.5. cenu 47,10 Kč/l). 

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

Při úhradě min 500 Kč vč. DPH nebo objednávce některého z aktuálních video záznamů přednášek 

získáte přístup např. k příloze vysvětlující novou úpravu daně silniční pro rok 2022. Navíc Vám budou 

zasílány rozšířené verze informací do podzimu 2022. 

 

Aktuálním účetním problémem je účtování kurzových rozdílů k zálohám v cizích měnách, což se týká 

jak vykazování záloh a jejich přeceňování k rozvahovému dni (tedy záloh zúčtovávaných až v dalších 

účetních obdobích), tak i účtování v průběhu účetního období. Důsledné uplatnění interpretací 

Národní účetní rady tedy znamená, že pokud byly zálohy vykázány k 31.12.2021 bez přecenění a jedná 

se např. o zálohu na zásoby pořízené v roce 2022, tak je nutné tyto zásoby v části kupní ceny uhrazené 

zálohou ocenit kurzem zálohy. Protože na začátku roku 2022 ještě nebylo vydáno rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu k této věci, neměl by být „nový“ způsob účtování vyžadován při ocenění 

záloh v účetní závěrce 2021 a při účtování záloh v průběhu roku 2022. Při vykazování záloh v účetní 

závěrce 2022 a při účtování záloh v průběhu roku 2023 však bude použití „nového“ způsobu zřejmě 

nezbytné. 

Kurzovým rozdílům k zálohám v cizích měnách je věnován také podcast O daních ze dne 16.5.2022 a 

především je tento problém podrobně na příkladech vysvětlen v osmistránkovém komentáři, který byl 

nyní doplněn k VIDEOzáznamu přednášky Daň z příjmů právnických osob 2021/2022 – tento záznam 

nabízíme za zvýhodněnou cenu 880 Kč + DPH nebo komplet Daní z příjmů 2021/2022 za 1 000 Kč + 

DPH. Kdo si již přednášku objednal dříve, byl mu komentář již zaslán. 

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DPPO 2021/2022 VČ. VÝKLADU K ÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ 

K ZÁLOHÁM V CIZÍCH MĚNÁCH     

 

 

 



 

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY „SCHVÁLENÍ ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU SRO“ Z 20.4.    

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY     

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZDANĚNÍ MEZD 2022    

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISOVÁNÍ 2021 / 2022    

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2021 / 2022    

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA AKTUÁLNÍCH VIDEOZÁZNAMŮ  

 

 

Pěkné dny přejí        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         16.5.2022 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

 

 

 

 

 

 

https://www.behounek.eu/webinar-schvaleni-ucetnictvi-rozdeleni-zisku-sro/
https://www.behounek.eu/webinar-dane-elektronicky/
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-odpisy/
https://www.behounek.eu/webinar-zmeny-v-danich-2021-2022/
https://www.behounek.eu/katalog
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

