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ZMĚNA HODNOTY STRAVOVACÍ POUKÁZKY (JÍDELNÍHO KUPONU)
NA FTK UP V OLOMOUCI

OBSAH:

Změna hodnoty stravovací poukázky (jídelního kuponu)

ZPRACOVAL: Ing. Pavel Král, MBA, tajemník FTK UP Olomouc

PLATNOST A ÚČINNOST
ODE DNE:
1. 6. 2014

OBDRŽÍ:

Číslo
1 / 2014

děkan, proděkani, tajemník,
katedry – KSK, KPK, KAS, KRL, KFA, KAT,
IZS, odd. VV, SO, Ek. odd. , PaM, Prov. odd., Odd. zah. sp. a IT, ODV.

pokyn tajemníka - úprava hodnoty stravenky

Změna hodnoty stravovací poukázky
S účinností od 1. 6. 2014 se navyšuje hodnota stravovací poukázky (jídelního kuponu)
na hodnotu 80,00 Kč.
Příspěvek zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnance

44,00 Kč
36,00 Kč

Pravidla pro poskytování stravovacích poukázek:

1. Zaměstnanec nemá nárok na dotovanou stravovací poukázku či dotovaný oběd v menze za pracovní
dny, kdy:
- čerpal stravné na pracovní cestě
- čerpal řádnou dovolenou
- čerpal nemocenské dávky
- doba odpracovaná na pracovišti byla kratší než 3 hodiny

Tyto údaje musí být zaznamenávány v evidenci docházky zaměstnance. Každý
zaměstnanec je odpovědný za správnost evidence své docházky.

2. Počet vydaných stravovacích poukázek bude součástí evidence docházky zaměstnance. Zaznamenat
tyto údaje v systému SAP je povinností pracovníka, který je pověřen evidencí docházky na daném
pracovišti. Počet odebraných obědů v menze je přenášen do systému SAP z informačního systému
menzy automaticky.
3. Celkový příspěvek na jednu stravovací poukázku pro zaměstnance FTK UP činí 44,00 Kč. Částka je
hrazena z provozních nákladů fakulty.
4. Pokud součet odebraných obědů v menze a stravovacích poukázek zaměstnance přesáhne v daném
měsíci počet jím odpracovaných dnů, kdy nečerpal stravné na pracovní cestě, bude mu provedena
srážka ze mzdy. Výše srážky odpovídá překročenému počtu jídel a poukázek vynásobenému aktuální
výší příspěvku na stravování.
5. Stravování důchodců – bývalých zaměstnanců FTK UP je poskytováno pouze v univerzitní menze.
6. Požadavek na stravovací poukázky za příslušnou katedru/pracoviště na příslušný měsíc bude zaslán
odpovědným pracovníkem na pokladnu FTK UP vždy do 1. daného měsíce. Zaměstnanec má
povinnost vyzvednout si poukázky vždy do 10. daného měsíce.

Ing. Pavel Král, MSc., MBA, v. r.
tajemník FTK UP

V Olomouci dne 23. 5. 2014
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