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Přílohy 

Příloha č. 1 Seznam platných aktuálních směrnic MG Odra Gas, spol. s r.o. 
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Příloha č. 2 Návrh směrnice „Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců“ 

MG Odra Gas, spol. s r.o. rozdělovník: asistentka jednatele 

  uživatelé intranetu 

 

Výtisk č. 1 

Směrnice č. 1/17 

Název: 

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců 

1. vydání 

Platnost od 1. 2. 2017 

 

 

Zpracoval: jméno a příjmení 

 funkce …………………………. 

Kontroloval: jméno a příjmení  

funkce …………………………. 

Schválil: jméno a příjmení 

jednatel společnosti ………………………….. 

 jméno a příjmení 

jednatel společnosti ………………………….. 

 

Datum: 26. 1. 2017 
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1. Účel 

Účelem směrnice je vymezení podmínek a postup při poskytování příspěvku na 

stravování zaměstnanců MGO. 

2. Platnost 

Směrnice je platná na dobu neurčitou. Veškeré změny a aktualizace jsou prováděny 

vydáním nové směrnice. 

3. Zodpovědnosti, pravomoci 

Se směrnicí jsou povinni se prokazatelně seznámit všichni zaměstnanci MGO. 

4. Zkratky 

MGO          MG Odra Gas, spol. s r.o. 

5.         Právní úprava 

 Tato směrnice je vytvořena v souladu s následujícími právními předpisy: 

•    zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

•    zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

•    České účetní standardy. 

6.    Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců 

6.1 Obchodní společnost MGO poskytuje po dohodě s odbory jako nepeněžní plnění svým 

zaměstnancům v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou nebo na dobu 

určitou příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení v souladu se zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen 

„zákoník práce“). 

6.2 Příspěvek na stravování je poskytnut ve formě stravenek od společnosti Sodexo Pass 

Česká republika a.s. (dále jen „stravenky“). 
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6.3 Nominální hodnota stravenek činí 60 Kč, 35 Kč a 50 Kč. 

6.4 Poskytnutý příspěvek na stravování na jednu směnu činí 55 % z celkové hodnoty 

stravenek poskytovaných na jednu pracovní směnu. Zbylou část hodnoty stravenek 

hradí zaměstnanec podle bodu 6.9. 

6.5 Pracovní směnou se rozumí směna vymezená dle § 78 zákoníku práce. 

6.6 Za jednu odpracovanou směnu náleží zaměstnanci při současném splnění podmínek z 

bodu 6.7: 

a) jedna stravenka v hodnotě 60 Kč a jedna stravenka v hodnotě 35 Kč, tj. dvě 

stravenky v celkové hodnotě 95 Kč, pro zaměstnance se 7,5 hodinovou směnou, 

b) jedna stravenka v hodnotě 60 Kč, jedna stravenka v hodnotě 35 Kč a jedna 

stravenka v hodnotě 50 Kč, tj. tři stravenky v celkové hodnotě 145 Kč, pro 

zaměstnance s 11,5 hodinovou směnou. 

6.7 Stravenky jsou zaměstnancům poskytnuty při splnění následujících podmínek: 

a) zaměstnanec byl v práci během jedné směny přítomen alespoň 3 hodiny, 

b) zaměstnanci nevznikl v průběhu této směny nárok na stravné dle § 176 odst. 1 

zákoníku práce. 

6.8 Zaměstnanec má v běžném měsíci nárok na takový počet stravenek, kolik směn 

odpracuje v předcházejícím měsíci. Stravenky obdrží zaměstnanci vždy nejpozději 

k výplatnímu dni mzdy. Převzetí stravenek potvrdí zaměstnanci svým podpisem. 

6.9 Úhrada ceny stravenek snížená o poskytnutý příspěvek na stravování je prováděná 

formou srážky ze mzdy zaměstnance nebo zaměstnancem hotově do pokladny. 

6.10 Evidenci nároku na stravenky vede mzdová účetní. Výdej stravenek zajišťuje asistentka 

jednatele. 

6.11 Zaměstnancům, kteří v MGO pracují na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr se příspěvek na stravování neposkytuje. 
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Příloha č. 3 Návrh směrnice „Poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních 

pracovních cestách“ 

MG Odra Gas, spol. s r.o. rozdělovník: asistentka jednatele 

  uživatelé intranetu 

 

Výtisk č. 1 

Směrnice č. 2/17 

Název: 

Poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních 

pracovních cestách 

1. vydání 

Platnost od 1. 2. 2017 

 

Zpracoval: jméno a příjmení 

 funkce …………………………. 

Kontroloval: jméno a příjmení  

funkce …………………………. 

Schválil: jméno a příjmení 

jednatel společnosti ………………………….. 

 jméno a příjmení 

jednatel společnosti ………………………….. 

 

Datum: 26. 1. 2017 
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1. Účel 

Účelem směrnice je vymezení podmínek pro poskytování cestovních náhrad a jejich 

vyúčtování při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců MGO. 

2. Platnost 

Směrnice je platná na dobu neurčitou. Veškeré změny a aktualizace jsou prováděny 

vydáním nové směrnice. 

3. Zodpovědnosti, pravomoci 

Se směrnicí jsou povinni se prokazatelně seznámit všichni zaměstnanci MGO. 

4. Zkratky 

MGO  MG Odra Gas, spol. s r.o. 

PHM  pohonné hmoty 

5.         Právní úprava 

Tato směrnice je vytvořena v souladu s následujícími právními předpisy: 

•    zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

•    zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

•    zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

•    vyhlášky Ministerstva financí. 

6.    Obecná ustanovení 

6.1 Za pracovní cestu se považuje vyslání zaměstnance k provedení práce na místo odlišné 

od sjednaného místa výkonu práce, a to na časově omezenou dobu. 

6.2 Zahraniční pracovní cesta je cesta konaná mimo území České republiky. 

6.3 Pracovní cesty zaměstnancům povoluje nadřízený pracovník. 

Pracovní cesty jednatelům povoluje druhý jednatel nebo nadřízený pracovník. 
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6.4 Před vysláním zaměstnance na pracovní cestu budou veškeré podmínky pracovní cesty 

dohodnuty se zaměstnancem písemnou formou na formuláři Cestovní příkaz (viz 

příloha č. 1 této směrnice). 

6.5 Zaměstnanec je povinen oznámit zaměstnavateli změnu skutečnosti, která je rozhodná 

pro poskytnutí cestovní náhrady, a to bez zbytečného odkladu. 

6.6 Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o poskytnutí zálohy na pracovní cestu. Tato 

záloha je zaměstnanci poskytnuta před nástupem na pracovní cestu v hotovosti nebo 

převodem na jeho osobní bankovní účet, a to v české nebo v cizí měně. 

6.7 Při zahraniční pracovní cestě se zaměstnanci poskytne kapesné ve výši 40 % 

poskytnutého zahraničního stravného. Výše kapesného, které bylo zaměstnanci 

poskytnuto, se uvede do Cestovního příkazu při vyúčtování. 

7. Tuzemská pracovní cesta – stravné 

7.1 Zaměstnanci bude v souvislosti s pracovní cestou poskytnuto stravné, a to za každý 

kalendářní den ve výši: 

a) 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

7.2 V případě, že bylo zaměstnanci během pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které 

má charakter snídaně, oběda nebo večeře, bude zaměstnanci za každé takové bezplatné 

jídlo sníženo stravné o hodnotu: 

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
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8. Tuzemská pracovní cesta – jízdní výdaje 

8.1 Zaměstnavatel určí zaměstnanci dopravní prostředek, který zaměstnanec v souvislosti 

s pracovní cestou použije. 

8.2 Použije-li zaměstnanec v souvislosti s pracovní cestou určený dopravní prostředek 

dálkové dopravy nebo taxislužby, náleží zaměstnanci náhrada jízdních výdajů, a to 

v prokázané výši. 

8.3 Použije-li zaměstnanec v souvislosti s pracovní cestou a na žádost zaměstnavatele 

silniční motorové vozidlo mimo vozidlo, které zaměstnanci poskytne zaměstnavatel, 

náleží zaměstnanci základní náhrada za každý jeden kilometr jízdy a náhrada za 

spotřebovanou PHM. 

8.4 Sazba základní náhrady za jeden kilometr jízdy je stanovena ve výši dle § 175 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). U osobních silničních 

motorových vozidel se jedná o sazbu 3,90 Kč, u nákladních automobilů pak o sazbu 

7,80 Kč. 

8.5 Cena PHM je stanovena ve výši, kterou zaměstnanec prokáže na základě dokladu o 

nákupu, ze kterého je zřejmá souvislost s danou pracovní cestou. 

8.6 Nelze-li cenu PHM prokázat na základě dokladu o nákupu, ze kterého je zřejmá 

souvislost s pracovní cestou, použije se pro určení cestovní náhrady průměrná cena dané 

PHM stanovená předpisem vydaným dle § 189 zákoníku práce. 

8.7 Spotřeba PHM je určena na základě údajů o spotřebě v technickém průkazu příslušného 

vozidla použitého v souvislosti s pracovní cestou, který je zaměstnanec povinen 

předložit. Pokud není údaj o spotřebě PHM v technickém průkazu příslušného vozidla 

použitého v souvislosti s pracovní cestou uveden, lze náhradu za spotřebované PHM 

poskytnout pouze v případě, že zaměstnanec prokáže spotřebu PHM na základě 

technického průkazu vozidla totožného typu a totožného objemu válců. 
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8.8 V případě, že zaměstnanec použije v souvislosti s pracovní cestou dopravní prostředek 

místní hromadné dopravy v obci sjednaného místa výkonu práce, přísluší tomuto 

zaměstnanci cestovní náhrada ve výši ceny jízdného platného v období pracovní cesty, 

aniž by zaměstnanec tyto výdaje prokázal. Pokud však zaměstnavatel zajistí dopravu 

místní hromadnou dopravou, aniž by na ni zaměstnanec finančně přispěl, cestovní 

náhrada se neposkytne. 

9. Tuzemská pracovní cesta – ostatní výdaje 

9.1 Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování, které zaměstnanec 

vynaložil v souvislosti s pracovní cestou, a to v prokázané výši. 

9.2 Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu nutných vedlejších výdajů, které 

zaměstnanec vynaložil v souvislosti s pracovní cestou, a to v prokázané výši. 

10. Zahraniční pracovní cesta – stravné 

10.1 Při zahraniční pracovní cestě má zaměstnanec nárok na zahraniční stravné. 

10.2 Zaměstnavatel určí výši zahraničního stravného ze základní sazby stravného určené 

prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce pro příslušný stát, 

ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Přehled základních sazeb 

zahraničního stravného vybraných zemí pro příslušný rok je uveden v příloze č. 2 této 

směrnice.  

10.3 Zahraniční stravné stanovené příslušnou vyhláškou Ministerstva financí náleží 

zaměstnanci za každý den pracovní cesty: 

a) v plné výši základní sazby stravného určené pro daný stát, pokud doba pracovní 

cesty strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin, 

b) ve výši dvou třetin základní sazby stravného určené pro daný stát, pokud doba 

pracovní cesty strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni více než 12 

hodin, ne však déle než 18 hodin, 
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c) ve výši jedné třetiny základní sazby stravného určené pro daný stát, pokud doba 

pracovní cesty strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni více než 1 

hodinu, ne však déle než 12 hodin, 

d) ve výši jedné třetiny základní sazby stravného určené pro daný stát, pokud doba 

pracovní cesty strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni více než 5 hodin 

a zaměstnanci v tomto kalendářním dni vznikl také nárok na stravné při 

tuzemské pracovní cestě dle bodu 7. 

10.4 V případě, že bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto 

jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, bude zaměstnanci za každé takové 

bezplatné jídlo sníženo zahraniční stravné o hodnotu: 

a) 70 % zahraničního stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, trvá-li 

pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 35 % zahraničního stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, trvá-li 

pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 25 % zahraničního stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo, trvá-li 

pracovní cesta déle než 18 hodin. 

10.5 Doba, za kterou zaměstnanci nevznikne nárok na zahraniční stravné, se pro účely 

stravného připočte k době trvání tuzemské části pracovní cesty. 

11. Zahraniční pracovní cesta – jízdní výdaje 

11.1 Pro účely poskytnutí cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě se postupuje dle 

příslušných ustanovení zákoníku práce. 

11.2 Není-li dohodnuto jinak, nepoužívají zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě svá 

vlastní vozidla. 

12. Vyúčtování pracovní cesty 

12.1 Není-li dohodnuto jinak, je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po ukončení 

pracovní cesty předložit zaměstnavateli veškeré doklady nezbytné k vyúčtování 
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pracovní cesty a vrátit nespotřebovanou zálohu. 

12.2 Na základě doložených dokladů je zaměstnavatel povinen provést do 10 pracovních dnů 

vyúčtování pracovní cesty a vyplatit zaměstnanci příslušné náhrady s ní spojené. 

12.3 Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší, než činí 

nároky zaměstnance, vrací zaměstnanec zaměstnavateli dle domluvy buď v české, nebo 

v zahraniční měně. 

12.4 Částka, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí 

nároky zaměstnance, se doplácí zaměstnanci dle domluvy buď v české, nebo 

v zahraniční měně. 

12.5 Byla-li zaměstnanci poskytnuta záloha na pracovní cestu, použije se pro přepočet z cizí 

měny na českou měnu kurz vyhlášený Českou národní bankou v den, ve kterém byla 

zaměstnanci záloha poskytnuta. Pokud zaměstnanci záloha na pracovní cestu 

poskytnuta nebyla, použije se pro přepočet z cizí měny na českou měnu kurz vyhlášený 

Českou národní bankou v den odjezdu zaměstnance na pracovní cestu. 
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Příloha č. 1 ke směrnici č. 2/17 – formulář „Cestovní příkaz“  
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Příloha č. 2 ke směrnici č. 2/17 - zahraniční stravné vybraných států stanovené dle 

vyhlášky č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 

2017 

Země Měnový kód Měna 
Základní sazby 

zahraničního stravného 

Francie EUR Euro 45 

Maďarsko EUR Euro 35 

Německo EUR Euro 45 

Polsko EUR Euro 35 

Rakousko EUR Euro 45 

Slovensko EUR Euro 35 

Švýcarsko CHF švýcarský frank 75 
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