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372/2004

nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů stát
ním zástupcům přiděleným к výkonu funkce státního zástup
ce v zahraničí

62/1994

nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů za
městnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pra
videlným pracovištěm v zahraničí

254/2018

vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního
stravného pro rok 2019

333/2018

vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silnič
ních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních ná
hrad
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