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UZS: Stravenky jsou dlouhodobě nejoblíbenější zaměstnanecký 
benefit s výhodami pro všechny zúčastněné, rušit je kvůli dohadům 
o obchodních provizích je iracionální. 

Asociace hotelů a restaurací ČR přišla s návrhem na zrušení stravenek. Jako důvod 
uvedla vysoké provize, které restaurace platí stravenkovým firmám. Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR vyzývá k racionalitě. Rušit dlouhodobě nejoblíbenější 
zaměstnanecký benefit, který využívá 1,3 milionů zaměstnanců, kvůli dohadování o 
provizích v některých restauracích, je nešťastné. 

Z nedávného průzkumu PPM Factum1 vyplývá, že 95% zaměstnavatelů považuje za důležité, 

aby jejich zaměstnanci měli možnost plnohodnotně poobědvat. Téměř všichni oslovení 

zaměstnavatelé také souhlasili s tím, že by jejich zaměstnanci měli pravidelně obědvat, protože to 

podporuje jejich zdraví i produktivitu práce.  

Je nutné si uvědomit, že zákon o daních z příjmů podporuje celý sektor stravování, ať už je 

poskytováno v rámci podnikových jídelen, nebo stravenek. Celkem z této daňové podpory benefituje 

téměř 3 miliony zaměstnanců, což je 75 % všech zaměstnanců v ČR. „Je nutné být racionální a nevylévat 

s vaničkou i dítě. Podpora zaměstnaneckého stravování je prospěšná pro šedesát tisíc českých firem a 

tři čtvrtiny všech zaměstnanců. Snaha o nabourání takto velkého a funkčního systému kvůli dohadům 

o provizích mezi některými restauracemi a poskytovateli stravenek, považujeme za nešťastné.“ Říká 

Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.  

Stravenky v současné době akceptuje na 15 tisíc restaurací, které v nich generují obrat ve výši 

10 mld. Kč ročně. To je 33 % jejich tržeb v době oběda. Pokud by daňová podpora stravování, která je 

přísně účelová, byla nahrazena paušálem (jak navrhuje Asociace hotelů a restaurací ČR), přestane 50% 

zaměstnanců pravidelně obědvat2 a důsledkem toho bude i pokles tržeb pro restaurace.  
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1 ppm factum research s.r.o. 2016. Vnímání stravenek. 
2 Studie GFK, 2009 
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