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Poskytnutí informace a sdělení o odložení žádosti podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 10. února 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 

„obracím se na Vás s dotazem podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
Bude Ministerstvo financí ČR, popřípadě Generální finanční ředitelství, vydávat 
stanovisko (popř. kdy bude takové stanovisko vydáno) v souvislosti s nově 
zavedeným stravenkovým paušálem, konkrétně ohledně toho, jak se bude 
stravenkový paušál počítat na základě odpracovaných hodin ve směně a jak se 
bude taková odpracovaná doba prokazovat?  
Pro přehlednost přikládám odkazy na některé internetové články věnující se srovnání 
režimu stravenek a stravenkového paušálu:  
1) https://www.novinky.cz/finance/clanek/danovy-expert-stravenkovy-pausal-mnohdy-
ztraci-sve-vyhody-40349536  
Citace z článku: „Dnes má řada zaměstnanců flexibilní pracovní dobu, částečný 
úvazek, nebo naopak mnohem delší směny než standardních osm hodin. U stravenek 
je problém vyřešen podmínkou, že pracovník musí pracovat alespoň tři hodiny. 
A pokud jeho směna přesáhne 11 hodin, zvýší se limit pro daňovou uznatelnost. 
Zaměstnavatel mu dá další stravenku a není s tím žádný problém. Ale u paušálu? 
U směn delších než osm hodin už druhý paušál na rozdíl od stravenky poskytnout 
nelze. A pokud není odpracovaná celá osmihodinová směna pak by se neměl paušál 
osvobozený od daní a odvodů poskytnout vůbec,“  
2) https://www.taxprom.cz/novinky/stravenky-vs-stravenkovy-pausal/  
3) https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/rozhovor-pausal-vyhodnejsi-nez-
stravenka-zalezi-na-situaci-v-kazde-spolecnosti-1377280“ 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že nezamýšlí vydávat stanovisko týkající se 
„stravenkového paušálu“.  

Ve vztahu k dotazu týkajícímu se Generálního finančního ředitelství Vám Ministerstvo 
financí sděluje, že tato část žádosti se vztahuje k činnosti finanční správy, nikoliv 
Ministerstva financí, které podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, není součástí finanční správy. Obraťte se 
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proto na věcně a místně příslušný orgán, tj.  Generální finanční ředitelství, se sídlem 
Lazarská 7, 110 00 Praha 1, e-mail: podatelna@fs.mfcr.cz 

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí část Vaší žádost podle § 14 odst. 5 
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 

Závěrem si dovolujeme Vám sdělit, že ohledně předmětné problematiky je možné se 
na Ministerstvo financí obrátit formou běžného dotazu mimo režim zákona 
č. 106/1999 Sb. 
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