
III. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem  ministra financí ze dne 9.9.2016, s termínem 
dodání stanovisek do 16.9.2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

K obálce materiálu 
Na obálce materiálu v části Důvod předložení je třeba vypustit slova „, v platném znění“. 
Tato dikce navozuje dojem, že předmětné ustanovení již bylo dotčeno změnou 
(novelizováno), přestože se tak dosud nestalo.  
Dále je třeba, v návaznosti na následující připomínku, na obálce v části Obsah vypustit bod 
III. 
 

akceptováno 

K částem I (Návrh vyhlášky) a III (Příloha k vyhlášce) materiálu 
1. Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2016 se navrhuje stanovit 
(tak jako doposud) v příloze k vyhlášce. Podle čl. 29 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je 
příloha součástí právního předpisu. Text přílohy k právnímu předpisu se uvádí za textem 
právního předpisu na samostatné stránce či stránkách (viz čl. 29 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády). Je proto nezbytné, aby předkladatel tyto požadavky dodržel a přílohu 
obsahující základní sazby zahraničního stravného připojil za text vyhlášky.  
 

akceptováno 

2. Podporujeme návrh zvýšení sazby zahraničního stravného u Belgie, jak navrhuje MZV.  
Řadu let je sazba stejná a příspěvek na jednodenní zahraniční pracovní cestu na stravné 
nestačí. Není také srozumitelné, jak se používá index OSN. U některých zemí, kde je 
index kolem 85, MF sazbu schválilo. Jinde, kde je téměř 100 (Belgie) nebo přes 100 (UK), 
ji neschválilo.  
 

V rámci vypořádání připomínek 
bylo podáno vysvětlení, které bylo 
přijato. (Kromě indexu OSN se 
posuzuje i sociálně-ekonomická 
situace země) 
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Stránka 2 (celkem 2) 

K odůvodnění návrhu vyhlášky 
Ve zvláštní části odůvodnění k § 1 až 3 je třeba v nadpisu tabulky za slovo „sazeb“ 
a v nadpisu jejího třetího sloupce za slovo „sazby“ vložit slovo „zahraničního“. 
 

akceptováno 

ČMKOS 
Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů pokládá navrženou úpravu 
základních sazeb zahraničního stravného za nedostatečnou. Z návrhu vyplývá, že MF ČR 
nepřihlédlo v řadě případů k návrhům na zvýšení sazeb doporučovaného Ministerstvem 
zahraničních věcí a s cílem minimalizace nároků na státní rozpočet v téměř polovině 
zemí, kterých se úprava má týkat, nenavrhuje zvýšení sazeb.  

ČMKOS s tímto přístupem nesouhlasí, zahraniční stravné má pokrýt zvýšené 
náklady zaměstnanců na celodenní stravu během zahraničních pracovních cest 
v běžných veřejných stravovacích zařízeních, což MF ČR předložený návrh plně 
neumožňuje.  

ČMKOS proto požaduje provést úpravu sazeb zahraničního stravného navrhovanou 
Ministerstvem zahraničních věcí, jehož návrhy zohledňují cenový vývoj ve veřejném 
stravování dané země, zjišťovaný českými zastupitelskými úřady. 

 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

V průběhu vypořádání ČKMOS od 
této připomínky odstoupila. 

   

 

Ostatní připomínková místa neuplatnila žádné připomínky 

 

V Praze dne 20.9.2016 

Vypracoval: Ing. Pavel Svatý Podpis: Pavel Svatý 
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