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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 2. 2. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Pokud byl pracovník MŽP vyslán na zahraniční cestu v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 

2017, byla mu výše stravného vyplácena podle vyhlášky č. 366/2016 Sb., tudíž 

prostřednictvím stanovených základních sazeb pro jednotlivé země? 

2. Pokud bylo pracovníkovi MŽP během jeho zahraniční cesty poskytnuto bezplatné jídlo, 

byla výše základní sazby stravného tímto jídlem snížena? 

3. Pokud bylo pracovníkovi MŽP během jeho zahraniční cesty poskytnuto bezplatné jídlo 

a výše základní sazby stravného byla tímto jídlem snížena, o kolik procent byla 

snížena, s ohledem na množství bezplatně poskytnuté stravy? 

4. Přesné informace o všech útratách proplacených v rámci zahraniční cesty (tzn. částka, 

datum a účel platby) všech pracovníků MŽP během jejich zahraničních cest v období 

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Úvodem si Vás dovolujeme upozornit, že MŽP je instituce hrazená ze státního rozpočtu, 

a proto má povinnost dodržovat rozpočtovou kázeň a chovat se hospodárně vzhledem 

ke svěřeným státním finančním prostředkům. Z toho jasně vyplývá, že MŽP musí 

postupovat při jakémkoli jednání, tedy i při účtování zahraničních pracovních cest 

v souladu se zákonem a platnými vyhláškami, které se k němu aktuálně vztahují. Jiný 

postup by byl porušením rozpočtové kázně. 
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Ad 1) Ano. 

Ad 2) Ano. 

Ad 3) Ano, za každé bezplatné jídlo odečítáme: 

- 70% ze stravného, trvá-li cesta 1 (5)-12 hodin (tedy z jednotřetinové sazby) 

- 35% ze stravného, trvá-li cesta déle než 12, nejvýše však 18 hodin (tedy 

z dvoutřetinové sazby) 

- 25% ze stravného, trvá-li cesta déle než 18 hodin 

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během cesty, která trvá 5 – 12 hodin 

byla poskytnuta 2 bezplatná jídla nebo u cesty v délce 12 – 18 hodin byla 

poskytnuta 3 bezplatná jídla. 

Ad 4) V termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 činil počet schválených účastníků 

zahraničních pracovních cest 708 osob. 

Náklady za dopravu, ubytování a víza činily v tomto termínu celkem: 

5 407 582 Kč  

Náklady na valutový nárok (stravné a nutné vedlejší náklady v cizí měně): 

2 425 141 Kč 

 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 

 


