
Výše sazeb zahraničního stravného 

Zahraniční stravné řeší zákoník práce v § 170. 
Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně.   
Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu 
základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových 
jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, 
nejméně 75 % (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 %) základní sazby 
zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát. Nestanoví-li zaměstnavatel výši 
procenta stravného, určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního 
stravného. 
Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného 
sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce 
času. 
  
Výše stravného s ohledem na dobu trvání zahraniční pracovní cesty 
  
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby,  jestliže doba strávená mimo 
území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 
12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve 
výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby 
zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, 
avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 
hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. 
 
Krácení stravného při poskytnutí jídla 
  
Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší 
zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o 
hodnotu 

 25 %  zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby,  
 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši 

základní sazby, anebo 
 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní 

sazby. 
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