
 
 

 

Interní předpis č. 2007-13 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2008 
Příspěvek na stravování zaměstnanců 

Čl. 1 
Cena stravenek a její úhrada 

1. Tento vnitřní předpis upravuje pravidla pro nárok zaměstnanců ÚTIA AV ČR, v.v.i. (dále jen „ústav“) 
na stravenky, jimiž jim ústav v souladu s § 236 odst.2 zákoníku práce poskytuje příspěvek na 
stravování 

2. S účinností od 1. ledna 2008 se hodnota stravenky zvyšuje na 60 Kč. 

3. 30 Kč hodnoty stravenky je hrazeno ze sociálního fondu a 30 Kč z provozních výdajů ústavu. 

Čl. 2 
Nárok zaměstnanců ústavu na stravenky 

1. Každý zaměstnanec ústavu s úvazkem minimálně 40% plného úvazku má nárok na stravenku za 
každou odpracovanou směnu v příslušném kalendářním měsíci. Příspěvek na stravování se 
zaměstnancům neposkytuje po dobu čerpání dovolené ani dočasné pracovní neschopnosti a za dny, 
za které zaměstnanec obdržel stravné při pracovní cestě. 

2. Pokud zaměstnanec koná práci mimo ústav a nevznikl mu nárok na náhradu stravného podle § 156 a 
násl. zákoníku práce, o nároku na stravenku za příslušný den rozhoduje jeho přímý nadřízený. 

3. Stravenky na kalendářní měsíc jsou vydávány první týden v měsíci, nejpozději v den splatnosti mzdy. 
Pověřený referent HSO vydává stravenky (rozdělené jmenovitě pro jednotlivé zaměstnance) najednou 
pro každé oddělení, zpravidla sekretářce oddělení nebo jinému pověřenému zaměstnanci. Pokud je to 
účelné, může HSO po schválení vedením ústavu vydat stravenky na více měsíců najednou 

4. Pokud pracovník dostal stravenky, na které posléze ztratí nárok (dovolená, nemoc, pracovní cesta), 
příslušný počet stravenek se podle doložené nepřítomnosti za daný měsíc odečte z počtu stravenek 
vydaných v následujícím termínu. 

 Čl. 3 
Zvýhodnění doktorandů 

1. Pracovníci zařazení v kvalifikačním stupni „doktorand“ s pracovním úvazkem nejméně 20% a nižším 
než 40% plného úvazku mají nárok na stravenky za polovinu dnů odpracovaných v příslušném 
měsíci, pokud jsou splněny další požadavky § 24 zákona 586/1992 Sb. Ostatní pravidla čl. 2 se na ně 
vztahují obdobně. 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008. 
 
V Praze dne 17. prosince 2007 
 
 
 
 

 
 ............................................................. 
 Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 

ředitel ÚTIA AV ČR, v.v.i. 
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