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CHYBNÝ VÝPOČET DOPADU NA VEŘEJNÉ PŘÍJMY 
V NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 

PŘEDLOŽENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ ČR 
 
Dne 3. března 2020 byl v rámci řádného meziresortního připomínkového řízení do elektronické knihovny 
Úřadu vlády eKLEP vložen materiál Ministerstva financí ČR („MF ČR“) s názvem „Návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony“. Při jeho revizi, jsme shledali zásadní nedostatky 
ve výpočtu fiskálních dopadů zavedení peněžitého příspěvku na stravování. 
 
 

ODHADY VÝPADKŮ VEŘEJNÝCH PŘÍJMŮ VYPOČTENÉ MF ČR JSOU: 
 
a) Nevěrohodné – výpočet je buď zcela chybný nebo bez jakéhokoli logického důvodu počítá s různou výší 

možného peněžitého příspěvku zaměstnavatele – 31 Kč u sociálního pojištění, 33,40 Kč u daní z příjmů a 
40 Kč u zdravotního pojištění; 

 
b) Podhodnocené – průměrná výše podpory u nepeněžních forem je 43-47 Kč; daňově efektivní maximum 

pak dokonce 72,10 Kč na den; lze předpokládat, že u peněžitého příspěvku by zaměstnavatelé volili 
daňově nejoptimálnější variantu, tedy příspěvek až ve výši 72,10 Kč na den; 

 
c) Nekompletní – MF ČR nevypočetlo výpadek pojistného hrazeného zaměstnanci. I v případě již tak 

podhodnocených a nekonzistentních čísel MF ČR by šlo o dodatečných 450 milionů ročně na pojistném na 
sociální pojištění a 400 milionů Kč ročně na zdravotním pojištění; 

 
d) Závěrečný odhad MF ČR tak počítá s výpadkem veřejných příjmů ve výši 2,6 mld. Kč ročně, ačkoli samo 

MF ČR je v předkládaných materiálech vypočetlo na 4,1 mld Kč + 0,8 mld Kč výpadku příjmů zdravotních 
pojišťoven. 

 
e) Po započtení pojistného zaměstnanců, na které se ve výpočtech zřejmě pozapomnělo, je celkový výpadek 

včetně zdravotního pojištění i podle podhodnocených dat použitých ze strany MF ČR roven 5,85 mld Kč. 
 
 

Výpadek příjmů uváděný MF ČR     2,60 miliard Kč ročně 
Výpadek příjmů skutečně vypočtený MF ČR    4,90 miliardy Kč ročně (včetně zdr. pojištění) 
Výpadek po dopočtení pojistného zaměstnanců   5,85 miliardy Kč ročně (včetně zdr. pojištění) 
 
Výpadek při optimálním využití paušálu1    8,94 miliardy Kč ročně (včetně zdr. pojištění) 
Výpadek při maximálním možném využití paušálu2 20,03 miliardy Kč ročně (včetně zdr. pojištění) 
 
Výpadek při zachování současného stavu    0 miliard Kč ročně (souhlasně s MF ČR) 

 
  

 
1 Výpočet dle dovozené metodiky MF ČR; pouze zaměstnanci, kteří dosud nečerpají příspěvek; DPPO zohledněno  
2 Výpočet dle dovozené metodiky MF ČR; všichni zaměstnanci využijí paušál v maximální výši; DPPO zohledněno 
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ROZBOR VÝPOČTU MF ČR A JEHO ZDŮVODNĚNÍ 

 
 
V závěrečná zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) uvádí MF ČR, že „Rozšíření daňové podpory stravování 
zaměstnanců o peněžitý příspěvek … vyvolává negativní dopady na veřejné rozpočty. Jestliže příspěvek na 
stravování formou stravenkového paušálu využijí všichni zaměstnanci, kteří v současné době nečerpají žádné 
daňové zvýhodnění na stravování (přibližně 1 milion zaměstnanců), bude dopad na veřejné rozpočty na daních 
z příjmů činit -2,4 mld. Kč, přičemž u státního rozpočtu dosáhne daňový dopad -1,8 mld. Kč. Dalších -1,7 mld. 
Kč představuje dopad do veřejných rozpočtů na sociální pojistné fyzických osob zaměstnavatelů a -0,8 mld. Kč 
na zdravotním pojistném fyzických osob zaměstnavatelů.“ 
 
MF ČR nepublikovalo bližší kalkulaci výpočtu dopadů. Nicméně, aby vznikly negativní dopady na státní 
rozpočet, musí dojít k nahrazení (substituci) části mzdy, odměn nebo bonusů peněžitým příspěvkem. Pokud 
by totiž zaměstnavatelé poskytovali peněžitý paušál zcela mimo (nad rámec) mzdy, pro což ale nemají jediný 
logický důvod, došlo by pouze k výpadku na straně daně z příjmů právnických osob (DPPO), nikoli na 
pojistném. 
 
 
Pokud MF výše uvádí dopady na pojistné, musí tedy logicky se substitucí mezd počítat, ale podle uvedených 
čísel podceňuje její rozsah a uváděné dopady jsou mezi sebou nekonzistentní: 
 
a) 1,7 mld Kč na sociálním pojistném fyzických osob zaměstnavatelů odpovídá při 1 milionu zaměstnanců 

částce 1 700 Kč ročně na 1 zaměstnance = 7,73 Kč na odpracovaný den (220 dnů) = 31,20 Kč příspěvku 
zaměstnavatele na den; 

 
b) 0,8 mld Kč na zdravotním pojistném fyzických osob zaměstnavatelů odpovídá při 1 milionu zaměstnanců 

částce 800 Kč ročně na 1 zaměstnance = 3,64 Kč na odpracovaný den (220 dnů) = 40,40 Kč příspěvku 
zaměstnavatele na den; 

 
c) MF ČR dále počítá s částkou 2,4 mld Kč výpadku na daních z příjmů (dopad 1,8 mld Kč je jen na státní 

rozpočet – 600 milionů Kč tedy ponesou obce a kraje). V případě, že by ve výpočtu šlo pouze o daň z příjmů 
fyzických osob (DPFO), muselo zde MF počítat s výší peněžitého příspěvku na zaměstnance (1 milion 
zaměstnanců) a den (220 odpracovaných dnů) v částce 54,36 Kč na den (2,4 mld / 0,15 / 1,338 / 1 mil / 
220). V případě, že MF ČR sečetlo efekt snížení DPFO i DPPO v maximální výši, šlo by o příspěvek ve výši 
27,92 Kč na den. Pokud navíc zohlednilo efekt zvýšení výběru DPPO z úspory na pojistném u 
zaměstnavatelů, šlo by o 33,41 Kč na den. Tato poslední varianta je nejpravděpodobnější a také logicky 
nejsprávnější. Vypočtená výše příspěvku je ale odlišná od částky, která byla použita pro výpočet dopadů 
na sociální a zdravotní pojištění. 

 
 
Ve zprávě RIA se dále uvádí, že „Lze předpokládat, že v souvislosti se zavedením stravenkového paušálu dojde 
k určitému navýšení disponibilního důchodu domácností a tím k částečnému nárůstu spotřeby, který se 
pozitivně projeví v nárůstu inkasa DPH.“ Tento argument není pravdivý, protože dle předchozího odstavce 
MF ČR počítá s tím, že dojde k substituci mzdy peněžitým příspěvkem. Pokud by k ní nedošlo, nemohly by 
totiž být vyčísleny negativní dopady na veřejné finance tak, jak byly ze strany MF ČR předloženy. 
 
„Tento dopad však není z konzervativních důvodů (ze strany MF ČR) vyčíslen. Pokud zaměstnavatelé těmto 
zaměstnancům začnou nově poskytovat peněžitý příspěvek místo stávajícího režimu, žádné dodatečné 
rozpočtové dopady to nepřinese, protože jak stávající daňově zvýhodněné formy poskytovaného stravování, 
tak tato nová forma je od daně osvobozena a není zpojistněna.“ S tímto předpokladem by bylo možné 
souhlasit pouze za předpokladu, že zaměstnavatelé budu nahrazovat nepeněžní a peněžitý příspěvek 
v poměru 1 : 1. Mnohem pravděpodobnější ale je, že princip preference likvidity a racionální ekonomické 
chování povede k tomu, že nižší nepeněžní příspěvek bude nahrazován maximálním peněžitým 
příspěvkem, který ani není účelově vázaný.  
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„Celkové dopady těchto úprav na veřejné rozpočty na daních z příjmů tak budou -1,3 mld. Kč, přičemž na 
státní rozpočet přibližně -0,9 mld. Kč. V oblasti sociálního pojistného fyzických osob zaměstnavatelů pak 
dalších 1,7 mld. Kč negativního dopadu na státní rozpočet. Celkový dopad na státní rozpočet tak představuje 
-2,6 mld. Kč.“ Tato upravená (snížená) čísla nemají oporu ani v samotném materiálu MF ČR. O tři odstavce 
výše MF ČR uvádí dopad 2,4 mld Kč jen na daních z příjmů, v následujících odstavcích uvádí, že jiné dopady 
neuvažuje, ale v závěru celkové dopady na veřejné rozpočty snižuje z 4,1 mld Kč na 2,6 mld Kč (obě čísla bez 
uvažování výpadku příjmů zdravotních pojišťoven). 
 
Důvod takového neodborného postupu MF ČR je nám neznámý. MF ČR ale takovým postupem riskuje, že by 
mohlo být obviněno z účelovosti takového postupu. 
 
 
V logice výše dovozeného způsobu výpočtu MF ČR jsme přepočítali možné výpadky pro dvě alternativní 
situace. Jde o základní matematický výpočet, který neuvažuje se solidární daní nebo maximálním 
vyměřovacím základem pro sociální pojištění. 
 
a) Všichni zaměstnanci, kteří dnes nevyužívají nepeněžní příspěvek zaměstnavatele (1 milion zaměstnanců) 

budou využívat peněžitý příspěvek v maximální výši (72,10 Kč/den; 220 pracovních dnů). Dojde k plnému 
substitučnímu efektu. Ve prospěch veřejných rozpočtů jsme nad rámec MF ČR zohlednili vyšší odvody na 
DPPO (bez jejich krácení v poměru firem v daňovém zisku / ztrátě): 

 
Výpadek při využití paušálu by byl  8,94 miliardy Kč ročně (včetně zdravotního pojištění). 
 

b) Všichni zaměstnanci, kteří dnes již využívají nepeněžní příspěvek zaměstnavatele formou stravenek nebo 
závodních kantýn (3,3 milionu zaměstnanců) začnou využívat peněžitý příspěvek v maximální výši (72,10 
Kč/den místo 45 Kč/den; 220 pracovních dnů). Dojde k plnému substitučnímu efektu. Ve prospěch 
veřejných rozpočtů jsme nad rámec MF ČR opět zohlednili vyšší odvody na DPPO (bez jejich krácení 
v poměru firem v daňovém zisku / ztrátě): 

 
Výpadek při využití paušálu by byl 20,03 miliardy Kč ročně (včetně zdravotního pojištění). 

 
 
V obou případech neuvažujeme ostatní vlivy, které MF ČR přímo nebo nepřímo zmiňuje v RIA nebo 
v důvodové zprávě (daně a pojistné odváděné tzv. stravenkovými společnostmi, negativní vliv na restaurace, 
propadlé stravenky, opakované použití stravenek; případné rozdíly v DPH u stravování, potravin a 
spotřebního zboží, změna v tendencích se stravovat, dopady na náhrady mezd, apod.). 
 
 
Také souhlasíme s MF ČR, že při zachování současného znění ZDP (varianta 0) nevznikne žádný negativní 
dopad na inkaso veřejných rozpočtů a ani náklady implementace.  
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Petr Frisch 
Jednatel, daňový poradce ev. č. 2780 
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