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Vážený pane magistře, 
 

Ministerstvo financí obdrželo dne 26. března 2018 Vaše podání týkající se zákona o 
platebním styku, stravenek a elektronických peněz. 
 

Předně považuji za důležité říci, že nový zákon o platebním styku nijak nemění 
vymezení nepeněžitého plnění tak, jak je chápán zákonem o daních z příjmů. Zákon o 
platebním styku pouze stanoví, že některé prostředky používané k placení a samotná platba 
těmito prostředky nepodléhají regulaci zákona o platebním styku. Vymezení nepeněžitého 
plnění podle zákona o daních z příjmů je tedy nezávislé na negativním vymezení platebních 
služeb v zákoně o platebním styku. 
 

Zákon o platebním styku nepřináší odpověď na otázku, zda jsou papírové stravenky či 
jejich elektronické ekvivalenty nepeněžitým plněním ve smyslu zákona o daních z příjmů. 
Zákon o platebním styku pouze uvádí, že osoba vydávající prostředky popsané ve Vašem 
podání nemusí mít za splnění stanovených podmínek povolení k činnosti poskytovatele 
platebních služeb. Skutečnost, zda určitá služba je, či není službou platební, by neměla hrát 
roli pro posouzení aplikace režimu nepeněžitých plněním ve smyslu zákona o daních 
z příjmů. 
 

Vynětí stravenek, poukazů k čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb aj. (dále 
souhrnně označovány jako „stravenky“) z působnosti zákona o platebním styku není 
novinkou, kterou by zavedl až zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Stravenky byly 
vyňaty již předchozím zákonem o platebním styku, a to na základě výjimky pro papírové 
poukazy případně výjimky pro omezenou síť [§ 3 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 284/2009 
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Sb.]. Nový zákon o platebním styku pouze stanovil explicitní výjimku pro nepeněžitá plnění 
v návaznosti na zákon o daních z příjmů. Není nicméně vyloučené, že režim nepeněžitých 
plnění ve smyslu zákona o daních z příjmů bude aplikován i na služby, které budou 
klasifikovány jako platební služby ve smyslu zákona o platebním styku. 
 

V souvislosti s Vaším dotazem je zásadní poznamenat, že nebudou-li splněny 
podmínky stanovené v § 3 odst. 3 písm. c) body 5 a 6 zákona o platebním styku, neznamená 
to automaticky, že na stravenky bude pohlíženo jako na elektronické peníze, ale to, že jejich 
vydavatel bude muset mít pří splnění dalších definičních znaků platební služby povolení 
k činnosti poskytovatele platebních služeb. Primárním účelem § 3 odst. 3 zákona o platebním 
styku je stanovit, jaké činnosti nejsou platební službou. 
Výše uvedené lze jednoduše shrnout tak, že pro zaměstnavatele jsou podmínky pro 
poskytování stravenek totožné jako před nabytím účinnosti nového zákona o platebním styku 
a pro jejich daňové zvýhodnění je stále nutné naplňovat podmínky zákona o daních z příjmů. 
Ustanovení týkající se stravenek v zákoně o platebním styku se dotýká pouze jejich 
vydavatelů, kteří při splnění stanovených okolností nemusí být poskytovateli platebních 
služeb. 
 

Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že Ministerstvo financí není oprávněno podávat 
závazný výklad právních norem. K tomu je oprávněn pouze orgán, který právní normu 
aplikuje při posuzování konkrétního případu. 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 

 

 




