
Ministerstvo financí ruší stravenky1
Nerušíme, ani nijak neomezujeme stravenky ani závodní jídelny. Pouze k nim přidáváme 
třetí možnost, která zaměstnavatelům umožňuje poskytovat příspěvek na stravování také 
přímo v penězích. Bude přitom na svobodném rozhodnutí každého podnikatele, jestli 
připravovanou možnost využije nebo zůstane u dnešního zajetého modelu.

Ministerstvo financí chce dát prostřednictvím daňově zvýhodněného stravenkového paušálu 
zaměstnancům a zaměstnavatelům více svobody v rozhodování, jak naloží s vlastními penězi. V této 
souvislosti se objevují mýty a polopravdy, jejichž účel je zřejmě opačný. Současný systém je bohužel 
výhodný pouze pro několik zahraničních stravenkových společností, které mají své zisky založeny na 
provizích od českých restaurací a zaměstnavatelů. A vůbec jim potom nevadí, že jeden milion lidí 
nedosáhne na zvýhodněné stravování.

Je to první krok ke zrušení stravenek2
Naopak. Nabídneme zaměstnavatelům jednodušší a levnější alternativu, díky které si 
budou moci dovolit poskytovat příspěvek na stravování i malé firmy nebo živnostníci
s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Nově tak příspěvek bude moci čerpat další až milion 
zaměstnanců, kteří dnes stravenky ani zvýhodněné závodní stravování nemají. Pokud by 
někdo chtěl osvobození příspěvku na stravování v budoucnu zrušit, my bychom mu tento 
nápad stravenkovým paušálem dost ztížili. To je jako kdyby někdo tvrdil, že na dům 
přistavujeme další 2 patra jen proto, že ho potom chceme zbourat.

Restaurace se obávají úbytku hostů3
Ani toto není pravda. Restaurace běžně platí stravenkovým společnostem provize 5-7 %
a podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací téměř třetina restaurací stravenky vůbec 
nepřijímá. Zbylé restaurace stravenky přijímají jen proto, že je bere i jejich konkurence. Ve 
skutečnosti až 70 % těch, kteří stravenky přijímají, bylo v průzkumu toho názoru, že by 
zavedení „peněžní alternativy“ stravenek úbytek hostů neznamenalo.

Bez stravenek lidé přestanou jíst4
Jídlo je základní lidská potřeba. Lidé nepřestanou jíst jenom proto, že budou místo 
stravenek dostávat peníze. I podle Českého statistického úřadu navíc lidé utratí za jídlo 
mnohem více peněz, než kolik mohou reálně dostat ve stravenkách. Za peníze si lidé navíc 
budou moci konečně koupit jídlo podle své chuti a ne podle toho, kde zrovna příjímají 
stravenky.

Stravenky jsou něco jako platby kartou5
Tak tady je naprosto zásadní rozdíl. Platební karty vám dávají větší volnost při nakládání s 
vašimi vlastními penězi a výrazně vám zjednodušují život. U stravenek je to přesně opačně. 
Na mnoha místech se stravenkou nezaplatíte, téměř třetina restaurací je nepřijímá. A velká 
část těch, které je berou, na ně buď vůbec nevrací, nebo vrací pouze minimální částky. Navíc 
pokud do stanoveného termínu stravenky nevyčerpáte, propadají vám. Platební karty 
naopak vznikly především kvůli efektivnímu a bezpečnému platebnímu styku. 

Zaměstnavatelé započítají paušál do mzdy6
Stravenkový paušál bude jako daňově osvobozený příjem existovat odděleně od výplaty. 
Výše samotné mzdy přitom záleží na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. A dovedete 
si představit, že by kvůli stravenkovému paušálu zaměstnanec podepsal snížení výplaty? 
To absolutně nedává smysl. A dnes to platí dvojnásob, protože je v ČR velmi nízká 
nezaměstnanost, firmy se potýkají s nedostatkem pracovních sil a bojují o každičkého 
zaměstnance.

Mýty a fakta o stravenkovém paušálu




