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Mgr. Lukáš Vymětal 
vedoucí služebního úřadu 

 

v zastoupení: Ing. Petr Müller  
zástupce vedoucího služebního úřadu 

ředitel Odboru Kancelář vedoucího služebního úřadu 

 

 

v Praze dne 5. 9. 2022  

č. j. API/02721/22 

 

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Dne 29. 8. 2022 obdržela Agentura pro podnikání a inovace (Povinný subjekt) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o sdělení následujících 
informací:   

- Zda Agentura pro podnikání a inovace poskytuje svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou 
stravenkového paušálu. V případě, že ano, žádáte o sdělení výši stravenkového paušálu na 
osobu/odpracovaný den. 
 

- Zda Agentura pro podnikání a inovace poskytuje svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou 
stravenky. V případě, že ano, žádáte o sdělení hodnoty stravenky, částky, kterou se podílí Agentura pro 
podnikání a inovace jako zaměstnavatel na této stravence a částky, kterou se podílí na této stravence 
zaměstnanec. 

 

V návaznosti na výše uvedené poskytuje Agentura pro podnikání a inovace (povinný subjekt) v zákonem stanovené 
lhůtě tyto informace:  
 

- Agentura pro podnikání a inovace neposkytuje svým zaměstnancům příspěvek na stravu formou 
stravenkového paušálu. 

 

- Agentura pro podnikání a inovace poskytuje svým zaměstnancům benefit ve formě příspěvku na stravu 
formou stravenky.  Podle zákona o daní z příjmu lze 70 % z příspěvku na stravování (maximálně však 55 % 
hodnoty stravenky) uplatnit jako daňově uznatelný náklad. V případě Agentury pro podnikání a inovace 

přispívá zaměstnavatel na jednu stravenku částkou 94 Kč. Agentura na tuto část přispívá také z Fondu 
kulturních a sociálních potřeb, který tvoří na základě zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

 

V souvislosti s poskytnutím informací po Vás nebude požadována úhrada nákladů.  
 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Petr Hlušička  
Skácelova 3045/9 

695 01 Hodonín 

akcisulh.p@seznam.cz 

Ing. Petr 

Müller

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Müller 
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