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STRAVENKY VS PAUŠÁL – SROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ – DOPLNĚNÍ PO STANOVISKU GFŘ 

 
 
Dne 29. dubna 2021 publikovalo Generální finanční ředitelství („GFŘ“) pod č. j.: 23426/21/7100-10111-702346 své stanovisko k aktuálním problémům při 
zavádění peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců („paušál“). 

 
Toto stanovisko potvrdilo naše předchozí závěry, že: 
 

• příspěvek na stravenku je pro zaměstnance osvobozený v jakékoli výši, zatímco paušál pouze do výše 75,60 Kč (2021) za směnu; 

• při směně delší než 11 hodin nelze daňově výhodně poskytnout druhý paušál (zatímco stravenku ano); 

• paušál je daňově uznatelný pouze při odpracování alespoň 3 hodin, stejně jako je tomu u stravenek, ačkoli byl Ministerstvem financí původně 
mediálně prezentován jako neomezeně daňově uznatelný; 

• v případě zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce je pro poskytnutí paušálu s daňovým 
zvýhodněním nutné provést úpravy smluv (upozorňujeme však na možný konflikt s předpisy o zaměstnanosti) a pečlivě vést a být schopen 
prokázat evidenci docházky;  

• v případě jednatelů je pro poskytnutí paušálu s daňovým zvýhodněním nutné provést úpravy smluv (upozorňujeme na nutnost splnit 
požadavky Zákona o obchodních korporacích) a pečlivě vést a být schopen prokázat evidenci docházky; 

• u tzv. home office musí být místo bydliště smluvně sjednáno jako pracoviště, musí existovat evidence odpracované a musí být prokazatelné, 
že v rámci jedné směny byly odpracovány alespoň 3 hodiny. 

 
V případě informace GFŘ k tzv. home office jde o stanovisko šité horkou jehlou. Z jeho textu totiž vyplývá, že GFŘ bude tolerovat pouze výkon home office 
v místě bydliště (tj. v místě faktického trvalého bydlení). 
 
Podle našeho názoru nemusí být jako pracoviště sjednáno bydliště (termín definovaný v §2 odst. 4 ZDP), ale jakékoli jiné místo skutečného výkonu práce 
(chalupa, adresa trvalého pobytu, místo přechodného pobytu, bydliště partnera, ale i třeba hotel nebo jiné ubytování, a to i v zahraničí). Dále je třeba GFŘ 
doplnit, že podmínka odpracovaných 3 hodin je podmínkou daňové uznatelnosti a nikoli osvobození od daně a v souběhu s předchozími částmi stanoviska 
GFŘ by i zde mělo platit, že pro osvobození postačí odpracovat i kratší dobu. 
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Naopak, GFŘ oproti našim předešlým závěrům, potvrdilo, že v případě, že zaměstnanec neodpracuje celou směnu, je paušál osvobozený od daně 
z příjmů (a tudíž i od pojistného) i v takovém případě.  
 
Jde o velmi významnou změnu správní praxe. Dosud byl termín „za jednu směnu“ vykládán tak, že musí jít o celou směnu. Proto se i v §24 odst. 2 písm. j) 
bod 4. ZDP, který upravuje daňovou uznatelnost, v minulosti doplnilo, že pro daňovou uznatelnost postačuje, pokud zaměstnanec odpracuje alespoň 3 
hodiny. Tato věta v minulosti snížila hranici pro daňovou uznatelnost z celé směny (za jednu směnu) na 3 hodiny. Ale právě tato věta v ustanovení §6 odst. 
9 písm. b) ZDP, který upravuje osvobození od daně, chybí a byla nahrazena publikovaným stanoviskem GFŘ. 
 
Stále se domníváme, že v daňových předpisech nelze vykládat jeden a ten samý termín „za jednu směnu podle zákoníku práce“ jinak pro účely §6 ZDP a 
jinak pro účely §24 ZDP a GFŘ šlo ve svém stanovisku nad rámec zákona. Ke cti GFŘ lze dodat, že jde alespoň o výklad ve prospěch poplatníka a do doby, 
než by tento rozpor byl projudikován opačně, by jednotlivé Finanční úřady měly názor GFŘ akceptovat.  
 
GFŘ neuvedlo žádné spodní limity pro osvobození, pouze příklad zaměstnance, který během stanovené 8-hodinové směny navštívil lékaře a jeho 
přítomnost během stanovené směny činila pouze 2 hodiny. Lze tedy dovodit, že pro osvobození paušálu postačuje odpracovat i méně než polovinu směny, 
ale ze stanoviska nevyplývá minimální doba nutné přítomnosti zaměstnance na stanovené směně. Je tedy možné, že finanční správa bude tyto situace 
posuzovat jednotlivě a v případě, kdy se například zaměstnanec po 5 minutách směny zranil, bude osvobození paušálu tolerovat, zatímco v případě, kdy 
dospěje k přesvědčení, že možnost neodpracování celé směny je zneužívána, posoudí situaci jako obcházení zákona. 

 
 
 
 

 
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 nad limit 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) 

Osvobozeny bez limitu a jiných 
podmínek. Není nutné zavádět 
směny do smluv. 
 
Daňově uznatelné při 
odpracování 3 hodin za den. 

Osvobozeno za podmínky, že 
je sjednána směna1, existuje 
evidence docházky a 
zaměstnavatel je schopen 
odpracované hodiny prokázat. 
 

Stravenka má nižší požadavky 
na prokazování podmínek 
osvobození. 
 
Při nesplnění podmínek je 
výhodnější stravenka (šetří se 
nejméně 59,8 % x obětuje se 
19 %; u paušálu naopak). 

 
Společníci, jednatelé 

Osvobozeny bez limitu a jiných 
podmínek. Není nutné zavádět 
směny do smluv. 
 
Daňově uznatelné při 
odpracování 3 hodin za den. 

Osvobozeno za podmínky, že 
je ve smlouvě o výkonu funkce 
jednatele2 sjednána směna, 
existuje evidence docházky a 
společnost je schopna 
odpracované hodiny prokázat. 
 

Stravenka má nižší požadavky 
na prokazování podmínek 
osvobození. 
 
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. 

 
Home office 

 
Osvobozeny bez limitu a jiných 
podmínek. 
 
Daňově uznatelné při 
odpracování 3 hodin za den. 

 
Osvobozeno za podmínky, že 
je sjednána směna, existuje 
evidence docházky a 
zaměstnavatel je schopen 
odpracované hodiny prokázat. 
 

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 

 
 
Poznámka 1: Při případném zavádění směn do DPP a DPČ doporučujeme s Vašimi právními poradci prodiskutovat, zda zavedení směn pro „dohodáře“ je 

v souladu s pracovněprávními předpisy a předpisy o zaměstnanosti; v případě zejména DPP není směna definičním znakem a jako daňoví poradci 
nejsme schopni posoudit, zda zavedení směn pro zaměstnance nemůže vést například k posílení jejich argumentace, že jim vznikl de facto 
pracovní poměr. 

Poznámka 2: Připomínáme, že podle Zákona o obchodních korporacích musí existovat smlouva o výkonu funkce jednatele, jinak je výkon jeho funkce 
bezúplatný. Zároveň je nutné smlouvu o výkonu funkce nebo její změnu schválit postupem stanoveným v zákoně a vnitřních předpisech 
společnosti.  

  



 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 


