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STRAVENKY VS PAUŠÁL – SROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
 
 

 
Oblast daně 

 
Stravenky 

 
Paušál 

 
Poznámka 

 
Osvobození od daně z příjmů 
na straně zaměstnance 
 

 
Osvobozeno bez limitu 

 
Nad limitem podléhá 
progresivní dani 15/23 % 

 
Stravenka nad limit je 
výhodnější než paušál nad 
limit. 

 
Osvobození od pojistného u 
zaměstnance i zaměstnavatele 

 
Osvobozeno bez limitu 

Nad limitem podléhá odvodu 
pojistného: 11 % zaměstnanec 
a 33,8 % zaměstnavatel 

 
Stravenka je výhodnější. 

 
Daňová uznatelnost u 
zaměstnavatele 
 

 
Nad limitem je nedaňovým 
nákladem (19 %) 

 
Daňově uznatelné bez limitu 

 
Paušál je výhodnější. 

 
 
Poskytnutí částky nad limit 

 
Je osvobozeno od daní i 
pojistného; 
Není daňově uznatelné 

 
Je daňově uznatelné; 
Není osvobozeno od 
pojistného ani daně z příjmů 

 
Stravenka je výhodnější (šetří 
se nejméně 59,8 % x obětuje 
se 19 %; u paušálu naopak). 
 

  



 
 
 
 
 
 

STRAVENKY VS PAUŠÁL – PRAKTICKÉ SITUACE 
 

 
Oblast v praxi 

 
Stravenky 

 
Paušál 

 
Poznámka 

 
Kontroly ze strany FÚ 

 
V praxi doposud nijak 
nekontrolováno. 

Daňová správa bude 
kontrolovat, zda paušál 
nebyl použit k nahrazení 
mzdy. Pokud by se to někde 
objevilo, bude doměřeno. 
 

 
Stravenka je bezpečnější. 

Zaměstnanci na dohody o 
pracích konaných mimo 
pracovní poměr (DPP, DPČ) 

Za splnění ostatních podmínek 
lze poskytovat s daňovým 
zvýhodněním. 

Za splnění ostatních 
podmínek lze poskytovat 
s daňovým zvýhodněním. 

Při nesplnění podmínek je 
výhodnější stravenka (šetří se 
nejméně 59,8 % x obětuje se 19 %; u 
paušálu naopak) 

 
Společníci, jednatelé 

Za splnění ostatních podmínek 
lze poskytovat s daňovým 
zvýhodněním. 

Za splnění ostatních 
podmínek lze poskytovat 
s daňovým zvýhodněním. 

Při nesplnění podmínek je 
výhodnější stravenka (šetří se 
nejméně 59,8 % x obětuje se 19 %; u 
paušálu naopak 

 
Bývalí zaměstnanci 

 
Lze poskytovat s osvobozením 
od daně a pojistného, ale ne 
daňově uznatelně. 

 
Nebude osvobozeno od 
daně ani pojistného; nebude 
ani daňově uznatelné. 
 

 
Stravenka je výhodnější. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Oblast v praxi 

 
Stravenky 

 
Paušál 

 
Poznámka 

 
Home office 

 
Za splnění ostatních podmínek 
lze poskytovat s daňovým 
zvýhodněním. 

 
Lze poskytovat s daňovým 
zvýhodněním jen pokud je 
HO místem výkonu práce. 

Nutné nastavení směn (paušál) nebo 
evidence odpracované doby. 
Je bezpečnější poskytovat stravenky, protože 
je u nich nižší riziko doměrku, pokud nebude 
evidence shledána dostatečnou. 

Dovolená, nemoc, péče o 
člena rodiny apod. 

Lze poskytovat s osvobozením 
od daně a pojistného, ale ne 
daňově uznatelně. 

Nebude osvobozeno od 
daně ani pojistného; nebude 
ani daňově uznatelné 
 

 
Stravenka je výhodnější. 

Směna delší než 11 hodin Zaměstnavatel může 
poskytnout druhou stravenku 
s plným daňovým osvobozením 
na straně zaměstnavatele i 
zaměstnance 

Zaměstnavatel může 
poskytnout druhý paušál, 
ale zaměstnanec z něj bude 
platit daň i odvody a 
zaměstnavatel odvody. 
V §6 odst 9 b) ZDP je uvedeno, že 
je osvobozeno je do výše 70 % za 
jednu směnu (tj. neřeší se její 
délka) 

Stravenka je výhodnější 

 
  



 
 

 
 
 

  

 
 

STRAVENKY VS PAUŠÁL – SPECIFIKA VEŘEJNÉ SPRÁVY 
 
 

 
Oblast 

 
Stravenky 

 
Paušál 

 
Poznámka 

Zaměstnanci na dohody o 
pracích konaných mimo 
pracovní poměr (DPP, DPČ) 

Za splnění ostatních podmínek lze 
poskytovat s daňovým 
zvýhodněním. 

Nelze poskytovat s daňovým 
zvýhodněním  
(stravovací paušál může být 
poskytován zaměstnancům v 
pracovním poměru, tj. nikoli u DPP a 
DPČ, které se dle ZP za pracovní 
poměr nepovažují) 

 
Stravenka je výhodnější. 

 
Bývalí zaměstnanci 

Lze poskytovat s osvobozením od 
daně a pojistného 

Nebude osvobozeno od daně 
ani pojistného 

 
Stravenka je výhodnější. 

 
Home office 

Za splnění ostatních podmínek lze 
poskytovat s daňovým 
zvýhodněním. 

Lze poskytovat s daňovým 
zvýhodněním jen pokud je HO 
místem výkonu práce. 

Nutná evidence odpracované 
doby – u paušálu je nutné 
odpracovat 3 hodiny v místě 
výkonu práce. 

 


