
 

 

 
  

  

  

       V Praze dne 13. prosince 2022 

         UKPF/592792/2022 

 

Opatření děkana č. 19/2022, 

o poskytování příspěvku na stravování 

 

V souvislosti s opatřením rektora č. 30/2018, příspěvky ze sociálního fondu vydávám podle 

čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

(1) Toto opatření upravuje poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům 

Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) zařazenými na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

(dále jen „fakulta“). 

(2) Příspěvek na stravování se poskytuje z rozpočtu fakulty nebo ze sociálního fondu 

fakulty. 

Čl. 2 

Nárok na příspěvek na stravování 

(1) Příspěvek na stravování poskytuje fakulta zaměstnanci zařazenému na fakultě, který 

je v pracovní poměru a výše jeho pracovního úvazku činí alespoň 0,5. 

(2) Příspěvek na stravování náleží zaměstnanci zařazenému na fakultě, který odpracuje 

v daném dni na fakultě alespoň 4 hodiny nepřetržité práce. 

(3) Při souběhu pracovních poměrů na fakultě a univerzitě nebo jiné fakultě náleží 

příspěvek na stravování zaměstnanci zařazenému na fakultě pouze při splnění podmínek 

v odstavcích 1 a 2 a v případě, že výše jeho úvazku v pracovním poměru na univerzitě nebo 

jiné fakultě je nižší než výše úvazku v pracovním poměru na fakultě; pokud je výše úvazků 

stejná, náleží příspěvek na stravování zaměstnanci pouze jednou na součásti univerzity, kterou 

si určí. 

(4) Při souběhu pracovních poměrů na fakultě náleží zaměstnanci zařazenému na fakultě 

při splnění podmínek v odstavcích 1 a 2 pouze jeden příspěvek. 
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Čl. 3 

Forma příspěvku na stravování 

Příspěvek na stravování se poskytuje formou peněžního příspěvku.  

Čl. 4 

Výše příspěvku na stravování 

Příspěvek na stravování se poskytuje ve výši 

a) 55 Kč za den, odpracuje-li zaměstnanec v tomto dni alespoň 4 hodiny, 

b) 75 Kč za den, odpracuje-li zaměstnanec v tomto dni alespoň 10,5 hodiny. 

Čl. 5 

Výplata příspěvku na stravování 

Příspěvek na stravování poskytuje fakulta zaměstnancům měsíčně zpětně formou 

příspěvku ke mzdě s tím, že výše odpovídá souhrnu denních příspěvků na stravování. 

Čl. 6 

Povinnost zaměstnance 

Neoprávněně vyplacené příspěvky na stravování musí zaměstnanec fakultě vrátit. 

Čl. 7 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. 

děkan 


