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Stravovací paušál, jehož uvedení je plánováno Ministerstvem financí na rok 2021, má za cíl 

umožnit zaměstnavateli poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnanci peněžní formou. 

Tento druh příspěvku je daňově uznatelným do určité výše a spolu s jeho zavedením by se tak 

jednalo o novou daňovou výjimku. Paušál je součástí daňového balíčku, na jehož základě 

mohou zaměstnavatelé vedle klasického stravování či stravenek poskytovat také finanční 

příspěvek. Firmy tak budou moct přidat svým zaměstnancům až 1 584 korun bez daně 

a sociálních a zdravotních odvodů. Tato alternativa by změnila maximální výši osvobozených 

příjmů ze strany zaměstnance a odstranila maximální uznatelnou výši ze strany 

zaměstnavatele. Příspěvky, které by limit překračovaly, by poté byly nově zahrnuty do příjmů 

ze závislé činnosti. Důsledkem plánované novely by mělo být rozšíření podpory stravování 

pro další zaměstnance, zvýšení počtu firem, které by zaměstnancům přispívaly na stravování, 

a také částečný odklon od nepeněžní formy příspěvku na stravování k formě peněžní. Odklon 

od klasického modelu nepeněžní formy vyžaduje kalkulaci dopadů na veřejné finance a pro její 

výpočet jsou uváděny dva modely; statický a dynamický. Pracují s přístupnými ověřenými daty 

pro rok 2019 a poskytují analýzu možného dopadu. 

Stávající legislativa a možné alternativy 

Stávající legislativa, řídící se zákonem o dani z příjmu (586/1992 Sb., §24, odst. 2), udává 

legislativní normu příspěvků na stravování jako uznatelný výdaj pro výpočet daně z příjmu. 

Důležitým předpokladem této normy je také fakt, že zaměstnavatelé nemají dle zákoníku práce 

povinnost přispívat na stravování. V současnosti jsou dle zákona k dispozici dva typy daňově 

uznatelných nákladů, a to příspěvek na stravování zajišťovaný prostřednictvím stravenky 

nebo elektronické karty a provoz vlastního stravovacího zařízení. Náklady spojené s těmito 

alternativami jsou daňově uznatelné do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu. 

Příspěvek je uznatelný za předpokladu, že  směna zaměstnance trvá alespoň 3 hodiny. Zbylých 

45 % si zaměstnanec hradí z čisté výplaty. V případě pracovní cesty s trváním 5 až 12 hodin 

potom maximálně do výše 70 %. Uznání dodatečného nákladu za příspěvek na stravování je 

možný v případě, kdy směna zaměstnance trvá přes 11 hodin, s povinnou přestávkou 

dle zákoníku práce. 

Cenou jednoho jídla se rozumí hodnota stravenky zahrnující poplatek za zprostředkování 

nákupu. Při provozu vlastního stravovacího zařízení jsou mezi výdaje zahrnuty náklady 

spojené se zabezpečením výdeje jídla třetí stranou formou služby pro dané zařízení. Pokud je 

strava dodávána externím dodavatelem, jsou započteny výdaje spojené s dovozem a výdejem 

stravy. Spokojenost uživatelů stravenek a zaměstnanců využívajících firemní kantýny 

se v podstatě neliší. Jedná se o 62 % spokojených uživatelů stravenek a 56 % zaměstnanců 

navštěvujících jídelny. V současné chvíli stravenky využívá 1,5 milionu uživatelů. (Ministerstvo 

financí, 2020) Podle průzkumu agentury Median pro Ministerstvo financí ČR by 59 % 

zaměstnavatelů přešlo na stravenkový paušál. Na druhou stranu 73 % zaměstnavatelů 

se domnívá, že zavedení stravovacího paušálu by snížilo návštěvu jídelen a  96 % 

zaměstnavatelů říká, že stávající systém funguje (PPM pro Svaz průmyslu, 2020). Po změně 

volá především Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR), která sdružuje cca 300 

restaurací, z nichž stravenky přijímá necelá polovina. Podle průzkumu AHR ČR v současné 

době přibližně 30 % restaurací stravenky nepřijímá. Václav Stárek, prezident AHR ČR, uvedl, 

že pokud někdo argumentuje tím, že účelovost poskytnutého příspěvku na stravu je třeba 
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zajistit, papírové stravenky tento úkol nemohou splnit. Stravenky jsou podle něj běžně 

přijímány i jinými subjekty než poskytovateli stravovacích služeb a u některých obchodníků 

údajně dochází i k jejich opětovnému oběhu. Svůj názor podporuje také faktem, 

že pro zaměstnance, kteří jsou často na cestách, by paušální odměnou odpadlo mnoho starostí 

spojených se stravováním. Nevýhodou je podle něj i skutečnost, že stravenky, jejichž platnost 

je časově omezená, propadnou, a zaměstnanci tak o část příspěvků přijdou. (ahrcr.cz)  

Podle Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, je výsledek šetření mezi firmami 

ukazatelem faktu, že návrh ministryně financí je legitimním pokusem o reformu stravenkového 

benefitu. Nezbytné podle něj bude nejen, aby Ministerstvo financí rozptýlilo obavy firem, 

ale také, aby plánovaný paušál byl pro podnikatele co nejméně administrativně a finančně 

náročný. (Hospodářská komora, 2020) 

Daniel Čapek, ředitel společnosti Sodexo, poukazuje na skutečnost, že zaměstnavatelé by byli 

vystaveni značnému tlaku ze strany zaměstnanců, kteří by při možnosti výběru 

upřednostňovali hotovost. Jednou ze stávajících alternativ jsou také elektronické stravenky 

vydávané předními společnostmi jako například EnderedCZ, Sodexo, Up Česká republika 

(dříve Chèque Déjeuner) nebo Benefit Plus. Tento druh stravenky je uplatnitelný na více 

než sedmi tisících místech, ať už v restauracích a  jídelnách či obchodech. Objektivní výhodou 

této alternativy je snížení byrokracie pro zaměstnavatele spojené se stávající alternativou. 

Podle průzkumu společnosti Makro celkem 84 % restaurací jako hlavní nevýhodu v přijímání 

stravenek spatřuje náklady spojené s jejich provozem. Zavedení paušálu potom údajně 

podporuje 60 % restaurací. Na druhou stranu přes 2 000 restaurací podepsalo výzvu 

proti zavedení paušálu. Dalším pozitivem by bylo zrušení poplatků. Dle mnoha kritiků jsou 

provize neúměrně vysoké, což však úplně neodpovídá realitě, jelikož mnoho institucí vydávající 

stravenky jsou dokonce ochotné dodávat stravenky za cenu nižší, než je její nominální hodnota. 

Vydělávaly by tak pouze na provizích od restaurací. Nespornou výhodou by měl být také fakt, 

že paušál umožní poskytovat daňově zvýhodněné stravování dalšímu milionu zaměstnanců. 

Níže uvedený graf uvádí nevýhody alternativy stravenek podle respondentů přijímajících 

stravenky ve svých zařízeních. 

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 22. 6. 2020 
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Daniel Čapek, ředitel společnosti Sodexo, argumentuje, že si zaměstnavatelé v tuto chvíli 

neuvědomují dopady této alternativy, což se promítá na výsledcích průzkumů. Podle něj 

ministerstvo není schopno vytvořit takový model, který by odpovídal realitě a byl 

makroekonomicky v pořádku. Dodává, že při vytvoření neúčelové daňové výjimky jako je 

stravenkový paušál, jde o pokřivení systému. K jeho zpřesnění by mohlo naopak dojít 

digitalizací, jež má několik nesporných výhod, jako je odstranění administrativy a větší 

efektivita. Jedním z velkých témat kritiky této alternativy je také hrozící zhoršené stravování 

ze strany zaměstnanců. Spousta lidí, ať už z řad odborníků či zaměstnavatelů se domnívá, 

že zaměstnanci výrazně omezí plnohodnotné obědy, a dají přednost levnějším a rychlejším 

náhražkám. Tvrzení lze podpořit i  průzkumem společnosti ASMP z roku 2018, jehož výsledky 

ukázaly, že zaměstnanci se  stravenkami chodí na obědy do restaurací třikrát častěji než lidé 

bez stravenek. 

Dopady 

Kalkulace dopadů při odklonu od stávajícího modelu podpory pracuje se dvěma modely – 

dynamickým a statickým. Dynamický model se zaměřuje na dopad v případě, že by stravovací 

paušál byl využit zaměstnanci přijímajícími nepeněžní formu benefitu ve formě daňově 

uznatelné podpory stravování, čímž by došlo k navýšení příspěvků nad běžný průměr. 

Tento model počítá se třemi možnými scénáři. K peněžní formě přejde buď 1 milion 

zaměstnanců, 50 % zaměstnanců nebo  všichni zaměstnanci.  Momentálně se jedná celkem 

o 3,3 milionu zaměstnanců, kteří nyní dostávají nepeněžní formu podpory ve formě stravenek 

nebo kantýny. (Grant Thornton, 2019) 

V rámci dynamického modelu je zvažováno hrazení stravovacího paušálu namísto osobních 

hrubých příjmů zaměstnance. Při přechodu 100 % zaměstnanců na peněžní formu příspěvku 

a jeho navýšení na optimální hodnotu lze očekávat efekt snížení státního rozpočtu 

bez započtení následných externalit o zhruba 10,6 miliard Kč ročně. Statický model naopak 

vyčísluje dopad daňové výjimky, která by byla zavedena v případě nového stravovacího 

paušálu. U této možnosti by byl paušál využit nově zaměstnanci, kteří momentálně nepřijímají 

benefit ve formě daňově uznatelné podpory na stravování. 

Dle Ministerstva financí až jedna čtvrtina zaměstnanců (cca 1 milion) nevyužívá žádný benefit 

v podpoře stravování. Stávající příspěvek zaměstnavatele na  stravování činí 67,90 Kč na den 

a je považován za daňově optimální jak pro stravovací zařízení poskytované firmami, 

tak pro využití stravenek. Tento model pracuje s předpokladem zákonem stanovené sazby daně 

z příjmů a sazby odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Pro výpočet dopadu odvodů 

zdaněného příjmu zaměstnavatele bylo využito sazby daně z příjmu právnických osob (PO), 

jelikož model pracuje s předpokladem, že většina zaměstnanců je u PO zaměstnávána. Fyzické 

osoby (FO) mohou využívat stanovení nákladů stravenkovým paušálem, a proto by tak nebylo 

uplatněno žádné daňové zvýhodnění. Je také brána v potaz i skutečnost, že FO nemůže uplatnit 

stravovací paušál sama za sebe. K vyčíslení daňové výjimky je nahlíženo i z pohledu situace, 

když by zaměstnanci nevyužívající podobný benefit podpory stravování přijali stravovací 

paušál, který by v plné výši nahradil osobní hrubé příjmy. Tento scénář má dvě varianty: 

1. Stravovací paušál by byl prostředkem k navýšení osobních příjmů zaměstnanců namísto 

navýšení hrubé mzdy. 

2. Stravovací paušál by byl využit místo části aktuálně vyplácené hrubé mzdy, která by byla 

snížena a nahrazena stravovacím paušálem. 
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Obě uvedené varianty způsobené stravovacím paušálem by měly stejný dopad do veřejných 

rozpočtů. V případě, že by byl tento benefit placen místo osobních hrubých příjmů 

zaměstnanců spolu s uplatněním maximálního daňového efektivního příspěvku, 

z tohoto modelu vyplývá efekt na veřejné finance zhruba ve výši 8,6 miliard Kč za rok. (Grant 

Thornton, 2019) 

Dopady na restaurace 

Do systému zaměstnaneckého stravování je zapojeno kolem 20 000 restaurací, které se obávají 

významného propadu tržeb. Podle Daniela Čapka tvoří stravenky 40–50 % tržby v době oběda, 

celkově ale představují 25% celkového obratu pouze pro 15% restaurací. Možná ztráta 

zákazníků v důsledku paušálu by mohla pro 40 % restaurací vést ke zdražení služeb 

nebo i uzavření provozu. Podle Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze 

stravovací zařízení mohou ročně přijít i o 34 miliard Kč tržeb a tento propad by byl spojen 

i se ztrátou zaměstnání pro zhruba 29 tisíc pracovníků v sektoru stravování a  pohostinství. 

Stanoviska AHR, která jsou v diskusi o zavedení stravenkového paušálu předkládána 

jako klíčová, nejsou reprezentativní. AHR zastupuje 300 restaurací, přičemž většina 

z nich se řadí mezi luxusní podniky především v atraktivních turistických destinacích, 

které stravenky nepřijímají. K reformě podpory stravování je kritická například Asociace 

restauratérů (APRON), zastupující 1132 podnikatelů zaměstnávajících 23421 lidí (asociace-

apron.cz), a nebo také Asociace malých a středních podniků (AMSP), která nesouhlasí spíše 

s načasováním změn vzhledem k současné situaci. 

Příklady ze zahraničí 

Podíl útraty za stravování v restauracích a stravovacích zařízeních v jednotlivých zemích 

by se mohl časem stát stabilním. Obecně lze říci, že není významně ovlivněn úrovní příjmů, 

ale spíše faktory jako spotřební zvyklosti nebo daňové zvýhodnění příspěvků na stravování. 

Obdobu alternativy, jakou je stravenkový paušál, zvažovala před několika lety Belgie, 

která po analýze dopadů záměr neuskutečnila. Podle průzkumu by byly dopady pětkrát menší, 

než jsou predikovány v České republice. Podle tamního spotřebitelského průzkumu agentury 

IPSOS z roku 2013 by lidé po náhradě stravenek za  hotovostní příjem nevynechávali jídla, 

ale došlo by k zásadním změnám ve skladbě a místech nákupů, které by byly přesunuty 

do levnějších lokalit. Část zaměstnanců by potom převedla peníze do jiných aktivit (spoření 

15 %, dovolená 7 %, splátky 4 %, výdaje v domácnosti 13 %). Podle průzkumu Ppm factum 

by polovina zaměstnanců využívajících stravenky při jejich odebrání omezila obědy 

v restauracích a čtvrtina by s nimi zcela přestala. Tento možný scénář je však diskutabilní 

a jedná se pouze o odhad. Na druhou stranu podle průzkumu agentury Focus (2020) 

by stravenkový paušál za oběd v restauraci utratilo pouze 5,5 % lidí. 

Nikde v Evropě potom stravovací hotovostní paušál neexistuje. Belgie, stejně jako například 

Itálie nebo Francie, prostřednictvím stravenek jako formy podpory stravování navýšila denní 

limity a prodloužila platnost prostředků na stravenkových kartách za účelem potlačení dopadů 

koronavirové krize s cílem podpořit zaměstnance a gastronomický sektor. V  Maďarsku byl 

ale paušál zaveden v roce 2017 a přešla na něj většina zaměstnavatelů. V roce 2019 byl zrušen 

pro svou neúčelovost spolu s ostatními stravovacími benefity, jelikož je po dvou letech 

existence 90 % zaměstnanců přestalo užívat. Na Slovensku funguje omezení provizí na straně 

klienta a například v Turecku naopak na straně obchodníků. 
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V číslech: 

- 1,5 mil. zaměstnanců využívá podporu stravování v rámci stravenek, 500 tis. výhradně jejich 

elektronickou formu v podobě karet. 

- 27 mld. Kč je hodnota stravného a ročního obratu sektoru pohostinství a maloobchodu. 

- 60 tisíc zaměstnavatelů je zapojeno do této formy podpory stravování a za služby platí 

stravenkovým firmám provizi v  průměru 0,8 % z hodnoty stravenek. 

- 20 tisíc restaurací a stravovacích zařízení a maloobchodů je zapojeno do systému stravenek. 

- Dále se jedná o obchodní řetězce, pekárny a masny, které dohromady i s restauracemi tvoří 

35 000 obchodních míst. 

- 16 mld. Kč je roční obrat stravenek v sektoru stravování a pohostinství. Průměrná provize 

za proplacení stravenky na straně provozovny se pohybuje ve výši 3,9 % z její nominální 

hodnoty. Průměrná provize se ve společnostech liší; ve společnosti Edenred je například 

tato výše 5,5%. 

- Průměrně uživatel stravenek za oběd zaplatí 106 Kč, z toho 84 Kč stravenkou a 22 Kč 

v hotovosti, což činí roční útratu uživatelů stravenek v restauracích 20 mld. Kč. 

- Provize na straně klienta, tzv. poplatek za služby, je 0–0,8 %. 

- Průměrná cena oběda v ČR je 125 Kč, což činí roční náklad zhruba 30 000 Kč. 

(Zdroj Appendix) 

Níže uvedený graf uvádí podíl stravenek na celkových tržbách podle respondentů přijímajících 

stravenky ve svých zařízeních. 

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 22. 6. 2020 
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Doporučení 

1) Digitalizace 

Dle společnosti Endered je ideálním řešením pro lepší efektivitu i zpřesnění legislativy 

digitalizace. Ta se ukázala jako efektivní, ne-li nutná, v době koronavirové krize. Vznik 

alternativy ke stávajícímu systému by mohl být jedním z akcelerátorů digitalizace podpory 

stravování, která podle společnosti Endered zajistí větší efektivitu a pružnost a odstraní úkony 

spojené s administrativou a logistikou. Nově vzniklá konkurence vyvolaná modernizací 

současného systému by přinesla výrazné výhody i restauracím, které stravenky přijímají. 

Zpřesnění legislativy dosažené digitalizací by mělo za cíl i lepší systém kontroly nákupů a bylo 

by možné efektivněji zamezit nákupům produktů, ke kterým nejsou stravenky určené. 

Zpřesnění v rámci kontroly by se také mohlo zaměřit na užití příspěvků, jako je tomu například 

ve Francii - denní limit je zde uzákoněn rozdílně v restauracích či supermarketech. Možnou 

alternativou by také byl čistý zákaz papírových poukázek a používání pouze digitální formy 

stravenek, což je alternativa uplatněná v Belgii. 

2) Zřízení fondu na podporu digitalizace 

Možným řešením na podporu digitalizace by bylo zřízení zvláštního fondu, jehož cílem by byla 

digitalizace malých obchodníků. Do tohoto fondu by stravenkové společnosti přispívaly. 

3) Podpora ekonomiky  

V rámci podpory ekonomiky jsou nejvhodnější ta řešení, která stimulují výdaje a poté je cílí 

do vybraných oblastí. Takováto řešení by mimo jiné umožnila poskytnutí krizové pomoci lidem 

nejvíce postiženým první celosvětovou recesí od roku 2009. Společnost Endered uvádí 

existenci stravenek a sociálních poukazů jako velmi důležitý aspekt ke zlepšení ekonomické 

situace. Poukazy, obvykle podepřené veřejnou politikou, podle zmíněné společnosti pozitivně 

stimulují místní ekonomiku. Zachování této alternativy ke stravenkovému paušálu může být 

také rozumným řešením. 

4) Udržení zisku 

Podnikání podporuje příznivé daňové schéma, z jehož části jsou vypláceny dividendy 

zahraničním investorům. Řešením této situace by mohla být například silnější konkurence, 

sektorová daň či zastropování provize, o nichž by se měla otevřít diskuse. 

5) Diskuze 

Podle společnosti Sodexo je nutné do nynější diskuse zahrnout i zaměstnavatele, 

kteří zaměstnancům poskytují firemní jídelny jako formu podpory stravování. Situace 

by v těchto případech mohla být totiž odlišná. Této kategorii zaměstnanců bude alternativa 

poskytnuta i přes kritické názory a  fakt, že příspěvek by byl poskytován krácením jejich příjmů. 

Je proto nutné vést otevřenou diskusi, která by mohla do budoucna zmírnit možný tlak 

ze strany zaměstnanců na jejich zaměstnavatele.  
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