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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

Informácia 

o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste od 1.6.2018 podľa zákona 

o cestovných náhradách  
 

  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 16.5.2018 

Opatrenie č. 148/2018, ktorým od 1. júna 2018 ustanovilo sumy stravného podľa § 5 ods. 2 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 

 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 

 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

 

Uvedené zmeny ovplyvňujú aj uplatňovanie daňových výdavkov podľa zákona č. 595/2003  

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), ako aj 

sumu príjmov oslobodených od dane z príjmov v týchto prípadoch: 

 

Príspevky na stravovanie zamestnancov - § 19 ods. 2 písm. c) 5. bod zákona o dani  

z príjmov 

Príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované podľa § 152 Zákonníka práce 

predstavujú najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného 

poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných 

náhradách, čo od 1.6.2018 predstavuje sumu príspevku na stravovanie zamestnanca najviac 

2,64 eura na každé jedlo. 

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla 

rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať 

najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa 

zákona o cestovných náhradách, preto od 1.6.2018 musí hodnota stravovacej poukážky 

predstavovať najmenej 3,60 eura. 

 

Cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov - § 19 ods. 2 písm. d) zákona  

o dani z príjmov 

Od 1.6.2018 možno do daňových výdavkov zahrňovať stravné pri pracovnej ceste 

zamestnanca v sumách stanovených pre jednotlivé časové pásma, a to 
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4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 

7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 

10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

 

Výdavky na stravovanie na pracovnej ceste fyzickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú 

alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť - § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov 

Výdavky daňovníka – fyzickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú alebo inú samostatnú 

zárobkovú činnosť, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov 

vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom 

činnosť pravidelne vykonáva, možno do daňových výdavkov zahrňovať najviac vo výške 

ustanovenej podľa zákona o cestovných náhradách. Od 1.6.2018 môže daňovník zahrňovať 

sumy stravného pri tzv. pracovných cestách podnikateľa vo výške stanovenej pre jednotlivé 

časové pásma rovnako, ako pri pracovných cestách zamestnancov, teda  

4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 

7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 

10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

 

Stravné vynaložené daňovníkom vykonávajúcim podnikateľskú alebo inú samostatnú 

zárobkovú činnosť - § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov 

Daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť dosahujúci 

príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov môže uplatňovať do daňových výdavkov 

aj výdavky na vlastné stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac 

však vo výške ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona  

o cestovných náhradách, čo je od 1.6.2018 v sume 4,80 eura za každý odpracovaný deň 

daňovníka, ak daňovníkovi nevznikol nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti  

s výkonom závislej činnosti, alebo ak daňovník neuplatňuje stravné v súvislosti s pracovnou 

cestou. 
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