Mýty a fakta o stravenkovém paušálu
Ministerstvo financí nabízí alternativu k neefektivnímu systému papírových stravenek. Nově bude
možné čerpat příspěvek na stravování i přímo v penězích prostřednictvím daňově zvýhodněného
stravenkového paušálu. Veřejným prostorem se ale šíří mýty a polopravdy, jejichž cílem je stávající
systém zachovat. Nejčastější mýty uvádíme na pravou míru.

1. Ministerstvo ﬁnancí ruší stravenky
Nerušíme stravenky ani závodní jídelny. Pouze k nim přidáváme třetí
možnost - poskytovat příspěvek na stravování i přímo v penězích. A každý
podnikatel se může rozhodnout, zda ji využije, nebo zůstane u dnešního
zajetého modelu.

2. Je to první krok ke zrušení stravenek
To je jako kdyby někdo tvrdil, že na dům přistavujeme další 2 patra jen proto, že
ho potom chceme zbourat. My naopak zaměstnavatelům nabízíme jednodušší
a levnější alternativu, díky níž si budou moci příspěvek na stravování dovolit i
malé firmy. Nově na něj dosáhne další až milion zaměstnanců.

3. Bez stravenek lidé přestanou jíst
Jídlo je základní lidská potřeba. Pokud místo stravenek dostaneme peníze,
jíst rozhodně nepřestaneme. Všichni navíc za jídlo utratíme mnohem více
peněz, než kolik můžeme reálně dostat ve stravenkách. Stravenky samy
o sobě teplé jídlo nikomu nezaručí, ostatně třetina restaurací je ani
nepřijímá.
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4. Restaurace přijdou o hosty
Stravenky nezaručují, že je lidé utratí v restauraci. Výhradně v restauraci s nimi
platí pouhá 2 % lidí, všichni ostatní s nimi dělají i běžné nákupy. Jen 15 % tržeb
restaurací pochází z papírových stravenek. Podle průzkumu pro Svaz obchodu
a cestovního ruchu je pro zavedení stravenkového paušálu 60 % provozoven.
Podobné zjištění přinesl i průzkum Asociace hotelů a restaurací. Obě tato
šetření přitom proběhla v červnu po ukončení nouzového stavu.

5. Restaurace na paušálu prodělají
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Po změně dnešního systému volají samotné restaurace. Pokud u nich
zaplatíte za jídlo stravenkou, musejí stravenkové firmě zaplatit vysokou
provizi běžně ve výši 5 až 7 % z hodnoty stravenky. Navíc musejí na
proplacení stravenek čekat i týdny. Díky stravenkovému paušálu se platbě
provizí i problémům s blokováním hotovosti vyhnou.

6. Zaniknou jídelny a kantýny
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Stravenkový paušál je alternativa ke stravenkám. Stravenky přitom nabízejí
zaměstnancům firmy, které si nemohou dovolit závodní jídelnu. Kdyby platilo,
že lidé preferují finanční prostředky před jídelnou, chtěli by už dnes ve velkém
stravenky. To se ale neděje. Lidí s možností závodního stravování je více než
těch se stravenkami.

7. Zaměstnavatelé započítají paušál do mzdy
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Stravenkový paušál bude jako daňově osvobozený příjem oddělen od
výplaty. A výše mzdy závisí na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance,
který by na její snížení musel sám kývnout, k čemuž nemá důvod. Právě
naopak, řada zejména menších firem svým zaměstnancům přidá ke mzdě
ještě nový benefit.

