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SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ Č.2/2023 
 

1. Předmět úpravy 

 

1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k poskytování eStravenek zaměstnancům obecního úřadu 

a uvolněným členům zastupitelstva obce. 

1.2. Směrnice je upravena v souladu s § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění 

pozdějších předpisů. Umožňuje stravování zaměstnanců obecního úřadu prostřednictvím jiných 

subjektů formou eStravenky ve stanovené hodnotě.  

 

2. Pravidla pro poskytování eStravenek 

 

2.1. Nárok na eStravenky mají zaměstnanci Úřadu obce Kamenice zaměstnaní v hlavním pracovním 

poměru a zastupitelé uvolnění pro výkon své funkce. 

2.2. Hodnota eStravenky činí 150,- Kč. Zaměstnanec hradí za jednu eStravenku 50,- Kč, zbývající 

část hradí zaměstnavatel. 

2.3. Zaměstnanci náleží za každý odpracovaný den v daném kalendářním měsíci jedna eStravenka. 

2.4. Zaměstnanci nenáleží eStravenka: 

- odpracuje-li pouze část denní stanovené pracovní doby (méně než 4 hodiny) 

- při čerpání dovolené na zotavenou, mateřské a rodičovské dovolené 

- při čerpání neplaceného volna 

- je-li vyslán na pracovní cestu a přísluší mu stravné podle zákona o cestovních 

náhradách  

- při pracovních cestách a školeních, kdy je plně zabezpečené stravování 

- za dny pracovního volna při důležitých překážkách v práci  

- za dny nepřítomnosti po dobu pracovní neschopnosti pro nemoc a po dobu 

ošetřovného  

2.5. eStravenky se vydávají v počtu pracovních dnů v běžném měsíci. V případě, že zaměstnanci 

nenáleží eStravenka v běžném měsíci dle některého ustanovení bodu 2.4. této směrnice, bude 

rozdíl upraven odpočtem v následujícím kalendářním měsíci. 

2.6. Evidenci nároků zaměstnanců na eStravenky a jejich vyúčtování provádí ekonomický odbor. 

Zaměstnanci jsou ekonomickému odboru povinni hlásit počet dní dovolené na zotavenou, 

poskytnuté jídlo na školeních, seminářích a stravné na pracovních cestách. 

2.7. Úhrada za eStravenky probíhá srážkou ze mzdy zaměstnance na základě dohody o srážkách ze 

mzdy, uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato dohoda je součástí osobního 

spisu zaměstnance. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Tato směrnice ruší směrnici č. 1/2018. 

3.2. Tato směrnice byla schválena Radou obce Kamenice dne 15.3.2023 pod číslem usnesení 

5/14/ROK/2023. 

3.3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení. 

 

 

 

 

           v.r.                                                                                                               v.r. 

Ing. Pavel Čermák        Ing. Petr Valášek 

       starosta                        místostarosta  


