Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.06.2021
Stanovení výše stravenkového paušálu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
V souladu s čl. 3, odst. 2 nového Statutu sociálního fondu města Kuřimi č. S1/2021/ZM schváleného
Zastupitelstvem města Kuřimi dne 18.05.2021 usnesením č. Z/2021/039 je Radě města Kuřimi
navrhováno, aby byl zaměstnancům města Kuřimi poskytován peněžitý příspěvek na stravování ve
formě stravenkového paušálu ve výši 75 Kč za odpracovanou směnu, kdy musí zaměstnanec
odpracovat alespoň 3 hodiny v příslušném dni. Jedná se o maximální daňově optimální příspěvek
z pohledu zaměstnance v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, který je nedaňovým příjmem zaměstnance, nevstupuje do hrubé mzdy zaměstnance,
neovlivňuje tedy ani čistou mzdu a přičítá se až k částce k výplatě. Pro zaměstnavatele se jedná o
plně uznatelný daňový náklad.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
v souladu s čl. 3, odst. 2 Statutu sociálního fondu města Kuřimi č. S1/2021/ZM výši peněžitého
příspěvku na stravování ve formě stravenkového paušálu na úrovni 75 Kč za každou
odpracovanou směnu, kdy musí zaměstnanec odpracovat alespoň 3 hodiny v příslušném dni, a to
s účinností od 01.07.2021.
Termín plnění: 01.07.2021
Zodpovídá: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vytvořeno 12.07.2021 10:28:15

1

Vytvořeno 12.07.2021 10:28:15

2

