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UZS (17)
UZS (11), Prezident UZS (4), Výkonný ředitel UZS (2)

 Supertéma: UZS (17)
 Téma: UZS (11)

1. Alternativy ke stravenkám ČT1 - Události

2. Změny u stravenek vyjdou na miliardy, míní firmy. Plán Schillerové se jim nelíbí  Denik.cz - Ekonomika

3. Pícl (ČSSD): Stravovací paušál je nekoncepční  Parlamentnilisty.cz - Politika

4. týdenní report mediálních článků UZS ČR od firmy TOXIN s.r.o. za období 18.11.-25.11.2019zde:…  Twitter.com - Příspěvky

5. Grant Thornton pro Unii zaměstnavatelských svazů: "Zavedení stravenkového paušálu by mohlo…  Twitter.com - Příspěvky

6. V kavárně Louvre právě probíhá tisková konference UZS ČR a Svazů analytické společnosti Grant…  Twitter.com - Příspěvky

7. Zavedení stravovacího paušálu by mohlo každoročně připravit státní rozpočet až o více než 20…  Twitter.com - Příspěvky

8. Daňová sleva přijde draho, varují odpůrci  MAFRA, a.s. - MF DNES

9. Podle Unie zaměstnavatelských svazů přijde stát o…  Facebook - Příspěvky

10. Stravovací paušál se státu prodraží, varují firmy  E15.cz - Domácí

11. Stravenky, šatěnky, kniženky  MAFRA, a.s. - MF DNES

 Téma: Prezident UZS (4)
12. Stravenkový paušál připraví státní rozpočet o 21,4 miliardy ročně, ukazuje analýza  Eurozpravy.cz - Články

13. Zdravotní gramotnost byla tématem jablonecké Akademie seniorů 2019  Genus.cz - Články

14. Stravovací paušál může připravit rozpočet o 20 miliard  IProsperita.cz - Finance

15. Stravenkový paušál připraví stát o jednadvacet miliard, uvádí nová studie  Idnes.cz - Články

 Téma: Výkonný ředitel UZS (2)
16. Schillerová se sekla? Stravenkový paušál pořádně nabourá státní rozpočet  24zpravy.com - Články

17. Analýza: Stravovací paušál připraví rozpočet o 21,4 miliardy ročně  SeznamZpravy.cz - Články
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.11.2019 (00:35:00) TV UZS ČT1 - Události Události

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor:
"Dohady o stravenkách a propadu příjmů státního rozpočtu. Unie zaměstnavatelských svazů předpovídá, že stát může po zavedení stravovacího paušálu přijít až o 21 miliard korun. Dávat
lidem přímo peníze navrhuje ministerstvo financí jako alternativu ke stravenkám. Resort tvrdí, že těch 21 miliard je zkreslený výpočet, snížení státních příjmů odhaduje na dvě miliardy."

Reportérka:
"V této restauraci vydají denně zhruba 100 obědů. 80 procent z nich platí zákazníci stravenkami."

Tomáš Kunc /spolumajitel restaurace/:
"Večer mají po směně nějaký počet stravenek, který se odepíšou od tržby, my si je dáme do svýho trezoru a potom se, potom se za měsíc vracejí."

Reportérka:
"Se zavedením stravenkového paušálu Tomáš Kunc nesouhlasí. Obává se, že ubude těch, kteří sem přicházejí na oběd."

Tomáš Kunc /spolumajitel restaurace/:
"Ty lidi by využili spíše do, ty peníze do rodinného rozpočtu než ke stravování na obědy."

Reportérka:
"Toho samého se bojí i firmy. Lidé by prý peníze z paušálu využívali spíš k nákupům a dopadnout by to pak mohlo třeba i na kantýny uvnitř podniků."

Vít Jirásek /výkonný ředitel, Unie zaměstnavatelských svazů/:
"Začne se nám snižovat počet strávníků a ta kantýna nakonec bude muset zavřít, protože prostě se to ekonomicky nevyplatí. Takže ten tlak bude postupný, ale během pár let se to úplně rozloží
systém zaměstnaneckého stravování."

Reportérka:
"Dnes nepobírá žádný příspěvek na jídlo asi milion zaměstnanců, kdyby i ti začali paušál využívat, stát by podle Unie přišel o osm a půl miliardy korun. Ministerstvo financí ale s výpočty nesouhlasí.
Podle něj bude dopad desetkrát nižší."

Alena Schillerová /nestr. za ANO/ vicepremiérka, ministryně financí:
"Já si stojím za svými propočty, propočty našeho analytického týmu. Vemte si, že my vlastně nic nerušíme. My necháme všechno to, co existuje, a k tomu dáme třetí možnost. Ministryni se nelíbí
třeba ani vysoké marže vydavatelů stravenek. Lidé ji v Česku denně získají v hodnotě přes 63 milionů korun. Michaela Nováková a Šárka Krososková, Česká televize."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Michal Kubal
EDITOR: Michaela Nováková a Šárka Krososková

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (2x), zaměstnavatelských (2x), svazů (2x)

DUPLICITNÍ S: Alternativy ke stravenkám ( ČT1 - Události, Výkonný ředitel UZS );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.11.2019 (06:51:00) Internet UZS Denik.cz - Ekonomika NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Plán ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na to, aby zaměstnanci mohli dostávat od firem namísto stravenek nebo proplaceného závodního stravování peníze „na ruku“, tvrdě napadli
zástupci zaměstnavatelů. Veřejné rozpočty by kvůli tomu podle nich mohly přijít až o 21,4 miliardy ročně. „To je částka, ze které by vláda mohla zvýšit platy učitelům o 5500 korun,“ říká Vít
Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů (UZS).

Unie přitom upozorňuje, že odhadovaný propad dosahuje zhruba poloviny schodku státního rozpočtu. „Už nyní přitom stát sahá na rezervy pojišťoven nebo zdravotních pojišťoven, což se většinou
nedělá v okamžiku, kdy ekonomika ‚šlape‘,“ dodal Jásek.

Klíčovou roli v propadu rozpočtových příjmů podle zástupců firem sehrají dva efekty. Prvním z nich bude čerpání paušálu těmi společnostmi, kterou dnes nenabízejí firemní stravování ani
stravenky.

„Lze předpokládat masivní zavedení tohoto benefitu, avšak za jiným účelem a motivací, než je původně zamýšlen. Dá totiž firmám a institucím možnost na úkor mezd navýšit zaměstnancům příjmy
bez vedlejších nákladů ve formě daní a odvodů,“ říká Jiří Köhler ze společnosti Grant Thornton, která pro UZS analýzu realizovala. Není prý přitom zaručeno, že zaměstnanci začnou tyto peníze
utrácet za obědy a nebudou si stejně nosit svačiny z domova.

Druhým klíčovým efektem bude podle analýzy to, že na paušál budou přecházet i zaměstnavatelé, kteří nyní poskytují zaměstnancům stravenky a závodní stravování. K tomu se prý přidruží i další
dopady, jako například využívání paušálu lidmi s více pracovními úvazky. Ministerstvo financí s tím ovšem nesouhlasí. Dopady na státní rozpočet podle něj budou zhruba desetinové, ve výši dvou
miliard korun ročně. Stravenky přitom zrušeny nebudou.

Konec provizím

Podle zástupce mluvčího ministerstva Jakuba Vintrlíka je principem stravenkového paušálu pouze jednodušší a efektivnější způsob, jak čerpat současné zvýhodnění na stravování, nikoliv
zavedení nového daňového zvýhodnění. „Na to dnes kvůli vysokým provizím stravenkových společností administrativě nedosáhne jeden milion zaměstnanců,“ říká. Prostředky, které dnes
představují marže vydavatelů stravenek, by zůstaly v peněženkách zaměstnanců a firem,“ dodal.

Analýza Unie zaměstnaneckých svazů podle jeho úřadu pouze usiluje o diskreditaci záměru ministryně Schillerové. „Návrh se mohl stát součástí daňového balíčku s účinností od 1. ledna 2021.
Aktuálně dokončujeme přípravu návrhu legislativního textu a zpracováváme důvodovou zprávu,“ sdělil Vintrlík.

1. Alternativy ke stravenkám  
seznam | nahoru

2. Změny u stravenek vyjdou na miliardy, míní firmy. Plán Schillerové se jim
nelíbí  seznam | nahoru
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SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

DUPLICITNÍ S: Změny u stravenek vyjdou na miliardy, míní firmy. Plán Schillerové se jim nelíbí ( Denik.cz - Ekonomika, Výkonný ředitel UZS );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

01.12.2019 (21:34:14) Internet UZS Parlamentnilisty.cz - Politika PV

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministryně financí přišla nedávno s novinkou, kdy navrhuje, aby firmy vyplácely příspěvek na stravování vedle mzdy formou „stravovacího paušálu“.

Nejde jenom o další z nedomyšlených daňových výjimek z dílny ministerstva financí, ale navíc hrozí, že dojde k výraznému propadu v příjmech státního rozpočtu.

Prvním zásadním nedostatkem tohoto paušálu, který by měl být postaven na roveň stravenkám, je, že může být použit i na jiné účely, než přímo jako příspěvek na stravování zaměstnance. Tím
popírá samotný smysl tohoto opatření. Smyslem příspěvku je, aby si zaměstnanec mohl zajít na jídlo do kantýny nebo si za stravenky dát oběd v restauraci. Pokud se nemůže najíst v restauraci
(třeba proto, že v blízkosti žádné nejsou), stále může použít stravenky při nákupu potravin v obchodě a stravovat se z vlastních zdrojů. V každém případě je nelze využít na nic jiného a je tak
naplněn účel, pro který se stravenky poskytují, a to je přispět zaměstnanci na stravování.

Ministryně financí při uvedení tohoto návrhu, který mimochodem není součástí programového prohlášení vlády a jde tedy čistě o její nápad, argumentovala tím, že si chce posvítit na odtok peněz
ze zisků stravenkových společností. Z mého pohledu jde na to ale trochu zvláštně. Místo toho, aby v rámci přípravy novely zákona o dani z příjmů, se kterou mimochodem finance stále otálejí,
zavedla progresivní daň z příjmů právnických osob, která by velké a bohaté firmy spravedlivě zdanila, přichází se zavedením další daňové výjimky. Jako bychom jich neměli již tak dost. Za
připomenutí stojí vystoupení prezidenta Zemana ve sněmovně v rámci projednávání státního rozpočtu, kdy zopakoval, že stát ročně přichází na daňových výjimkách až o více jak 300 miliard korun
ročně. Podle nejnovější studie připravené pro Unii zaměstnavatelských svazů by navíc zavedením tohoto paušálu došlo k výpadku příjmů státního rozpočtu až o 20 miliard korun! Což se liší až
desetinásobně od čísla prezentovaného samotným ministerstvem financí.

Na první pohled zní stravovací paušál jako lákavá možnost. Ti, kteří dnes nedostávají příspěvek na jídlo, budou mít najednou paušál. Realita je však pro zaměstnance mnohem méně zářivá.
Jestliže zaměstnavatel dosud neposkytoval žádný příspěvek na jídlo, tak prostě nemohl nebo nechtěl investovat peníze do zaměstnaneckých benefitů. Představa, že při zavedení paušálu
najednou zaměstnavatelé najdou přebytečné peníze a rozdají je zaměstnancům, je nesmyslná.

Ďábel celého návrhu je navíc skryt v detailu. Jelikož půjde o peníze, které budou daňově osvobozené a navíc vyplácené mimo klasickou mzdu, zaměstnavatelé začnou používat paušál místo
navýšení mezd. Případně rovnou upraví stávající mzdu a dorovnají ji paušálem. Zaměstnanec tak toho moc navíc nezíská, spíše naopak. Paušál totiž nebude součástí mzdy zaměstnance. Pokud
ho tedy zaměstnanec dostane místo mzdy nebo místo jejího zvýšení nebo odměny, nebude se mu započítávat ani do nemocenské, ani do náhrady při dovolené, ale ani do částky pro výpočet
důchodu. Ve finále na tom tedy zaměstnanec pouze a jenom prodělá.

Namísto toho, aby se ministerstvo financí zabývalo proškrtáním daňových výjimek a přípravě novely zákona o dani z příjmů, jež by odtok kapitálu do zahraničí koncepčně řešila, například
progresivní daní po vzoru mnoha evropských států, přichází s neúčelovým paušálem, jež nedává v naší daňové soustavě žádný smysl a bude mít výrazně negativní dopad na státní rozpočet a
především i na příjmy zaměstnance. Takové nekoncepční řešení je třeba odmítnout.

SEKCE: Ekonomika a Finance

KLÍČOVÁ SLOVA:  unii (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

DUPLICITNÍ S: Stravovací paušál je nekoncepční ( CSSD.cz - Blogy, UZS );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

25.11.2019 (15:25:17) Sociální sítě UZS Twitter.com - Příspěvky UnieCr

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

týdenní report mediálních článků UZS ČR od firmy TOXIN s.r.o. za období 18.11.-25.11.2019zde: https://t.co/0sMfKxDtOx

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  uzs (2x), čr (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.11.2019 (10:19:12) Sociální sítě UZS Twitter.com - Příspěvky FLutonsky

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Grant Thornton pro Unii zaměstnavatelských svazů: "Zavedení stravenkového paušálu by mohlo každoročně připravit státní rozpočet o více než 21 miliard korun."

3. Pícl (ČSSD): Stravovací paušál je nekoncepční  
seznam | nahoru

4. týdenní report mediálních článků UZS ČR od firmy TOXIN s.r.o. za období
18.11.-25.11.2019zde:…  seznam | nahoru

5. Grant Thornton pro Unii zaměstnavatelských svazů: "Zavedení stravenkového
paušálu by mohlo…  seznam | nahoru
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SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  unii (2x), zaměstnavatelských (2x), svazů (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.11.2019 (10:21:12) Sociální sítě UZS Twitter.com - Příspěvky UnieCr

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V kavárně Louvre právě probíhá tisková konference UZS ČR a Svazů analytické společnosti Grant Thorthon k dopadům zavedení stravenkového paušálu na veřejné rozpočty ČR
https://t.co/p4tGQisOIq

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  uzs (2x), čr (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.11.2019 (10:53:40) Sociální sítě UZS Twitter.com - Příspěvky UnieCr

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zavedení stravovacího paušálu by mohlo každoročně připravit státní rozpočet až o více než 20 miliard korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Grant Thornton pro Unii zaměstnavatelských
svazů ČR (Unie).

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  unii (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.11.2019 (00:15:01) Tisk UZS MAFRA, a.s. - MF DNES Jitka Vlková redaktorka MF DNES

Otevřít originál | Otevřít detail

Stravenkový paušál připraví rozpočet o miliardy . Výpočty o kolik se rozcházejí 

Chystaný stravenkový paušál připraví veřejné rozpočty o 21,4 miliardy korun, varuje poslední studie odpůrců novinky. Ministerstvo financí se brání – výpadek bude jen dvoumiliardový. 

Úřad v létě oznámil, že plánuje zavést od roku 2021 stravenkový paušál a zároveň zachovat stravenky a stravovací karty – firmy by mohly volit, co lidem nabídnou. „Dokončujeme přípravu návrhu
legislativy a zpracováváme důvodovou zprávu,“ uvedlo ministerstvo na dotaz, jak je s přípravou daleko. 

Výhoda u stravenkového paušálu pro zaměstnance by byla v tom, že by místo stravenek dostal rovnou peníze. Nemusel by hlídat, aby mu nepropadly. Zaměstnavatel by zase nemusel řešit, od
které firmy stravenky odebírat a za jakých podmínek, a nemusel by každý měsíc zajišťovat distribuci stravenek (týká se hlavně papírových) mezi své lidi. 

Stát by možná ostrouhal  

Nevýhoda pro stát je, že by se paušál mohl začít využívat jako náhrada za zvýšení platu – a veřejné rozpočty by tak nedostaly svůj díl. Proč? Zatímco přilepšit zaměstnanci formou stravenkového
paušálu ve výši tisícikoruny by firmu nestálo prakticky víc než zmíněnou tisícikorunu, zvýšení hrubé mzdy o stejnou částku je pro ni i pro zaměstnance spojené s dalšími odvody do státního
rozpočtu (viz grafika). 

Odpůrci novinky argumentují, že výpadek příjmů veřejných rozpočtů bude neúnosný. Podle studie, kterou si nechala Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) zpracovat od poradenské
společnosti Grant Thornton, by veřejné rozpočty mohly přijít až o 21,4 miliardy korun jak na daních, tak na pojistném. To v případě, kdyby se všichni zaměstnavatelé rozhodli využít stravenkový
paušál na maximum výměnou za zvyšování mezd. 

Ministerstvo má však jiný výpočet: „Skutečný záporný dopad do státního rozpočtu bude přibližně 2 miliardy korun ročně.“ Postup výpočtu zatím nezveřejnilo, má být součástí důvodové zprávy k
návrhu zákona. Podle informací MF DNES číslo zahrnuje jen výpadek na dani z příjmu, nikoliv na pojistném. 

Odpůrci paušálu navíc tvrdí, že pokud by se začal využívat ve velkém, byla by daňová úleva na stravování jako první na ráně v době hledání úspor ve státním rozpočtu. „Bude to první, co vláda
škrtne z daňových výjimek,“ domnívá se Vít Jásek, výkonný ředitel UZS. 

Lidem nicméně nelze vyplácet většinu mzdy formou stravenek či v budoucnu stravenkového paušálu. To by stát nic nevybral. Nezdaněně jim firma může měsíčně přispět nanejvýš 1 494 korunami,
což dnes odpovídá stravence v nominální hodnotě 123 korun (při 22 pracovních dnech v měsíci). 

6. V kavárně Louvre právě probíhá tisková konference UZS ČR a Svazů
analytické společnosti Grant…  seznam | nahoru

7. Zavedení stravovacího paušálu by mohlo každoročně připravit státní rozpočet
až o více než 20…  seznam | nahoru

8. Daňová sleva přijde draho, varují odpůrci   
seznam | nahoru
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Na stravenky si přispíváme 

Stravenky dostává 1,6 milionu zaměstnanců, stejnou daňovou úlevu ve formě podpory závodního stravování čerpá asi 1,7 milionu lidí. A zhruba milion zaměstnanců nemá nic z toho. 

Firmy by mohly dávat lidem „maximální stravenku“ už dnes, ale ne všechny na to mají. Málokdo si také uvědomuje, že si stravenky částečně platí ze svého čistého platu. Na stravence je vytištěna
její hodnota, ale firma hradí maximálně 55 %. Kdo například dostává 80korunovou stravenku (nejčastější výše), tomu na ni zaměstnavatel přispívá až 44 korun, zbytek, tj. 36 korun se pracovníkovi
strhává z čistého platu. Fakticky to znamená, že i ti lidé ve firmě, kteří o stravenky nestojí, dostávají část platu (ve zmíněném případě 792 korun měsíčně) ve stravenkách místo na svůj bankovní
účet. Ale protože se stravenkou je spojeno přilepšení od zaměstnavatele, nereptají a hledají, jak stravenky co nejefektivněji využít, případně je odevzdají někomu z členů rodiny. 

Proti paušálu se pochopitelně staví také stravenkové firmy, jejichž byznys je na papírových a elektronických stravenkách postaven. Tři dlouhodobě zavedené (Edenred, CZ, Sodexo Pass ČR, Up
ČR) mají ziskovost mezi 30 až 40 procenty, nejmladší Lidl Stravenky by se do zisku mohla poprvé dostat za loňský rok, zatím ale výsledky nezveřejnila. 

Jak podpora stravování bolí státní rozpočet 

Firma chce přidat zaměstnanci  

1) Pomocí stravenkového paušálu 

(nebo dnes stravenkou, nebo příspěvkem na závodní jídelnu) (dnes odpovídá 83 Kč stravence na den, z 55% na ní přispívá zaměstnavatel; nově by místo příspěvku pracovník dostal přímo peníze)

zaměstnanec dostane: 1 000 Kč čistého 

firma má náklad: 1 000 Kč 

stát dostane: 64 Kč na firemní dani, tj. 768 Kč za rok  

1 000 Kč měsíčně: 

2) Zvýšením hrubé mzdy 

zaměstnanec dostane: 689 Kč čistého (po zaplacení daně z příjmu 201 Kč a sociálního a zdravotního pojištění 110 Kč) 

firma má náklad: 1 274 Kč (vč.sociálního a zdravotního za zaměstnance, mínus 64 Kč nižší firemní daň - zmíněné pojistné poníží daňový základ firmy) 

Stát dostane: 585 Kč za měsíc, tj. 7 020 Kč za rok  

Závěr: 

Pokud by se firmy rozhodly přidat 1 milionu zaměstnanců tisícikorunu měsíčně,  a zvolily by místo zvýšení hrubé mzdy stravenkový paušál,  stát bude mít výpadek 6,252 miliardy
korun ročně.

SEKCE: Ekonomika a Finance MUTACE: Hlavní město Praha
PDF POPIS OBRÁZKŮ: Propočty: MF DNES

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

DUPLICITNÍ S: Daňová sleva přijde draho, varují odpůrci ( MAFRA, a.s. - MF DNES, Výkonný ředitel UZS, Hlavní město Praha );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.11.2019 (07:10:55) Sociální sítě UZS Facebook - Příspěvky Deník E15

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Podle Unie zaměstnavatelských svazů přijde stát o více než dvě desítky miliard korun ročně po zavedení stravovacího paušálu. �

SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (2x), zaměstnavatelských (2x), svazů (2x)

9. Podle Unie zaměstnavatelských svazů přijde stát o…  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.11.2019 (18:17:03) Internet UZS E15.cz - Domácí Pavel Otto

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

O více než dvě desítky miliard korun ročně se propadnou příjmy státu po zavedení stravovacího paušálu. Plyne to z analýzy Unie zaměstnavatelských svazů. Odhad považuje za reálný i
Svaz průmyslu a dopravy.

Ministerstvo financí oponuje, že použitá metodika je chybná. Trvá na tom, že státní rozpočet přijde o zhruba dvě miliardy. Paušál má být zaveden od roku 2021 jako alternativa k papírovým
poukázkám.

„Nechali jsme dopady přepočítat daňovou a auditorskou firmou. Dospěla k částce přes 21 miliard korun,“ řekl šéf unie Jiří Horecký. „Nevidím důvod proč zavádět další daňovou výjimku, která stát
ročně přijde o tolik peněz,“ reagoval předseda expertního týmu pro daně a pojištění Svazu průmyslu Jiří Nekovář.

Ministerstvo chce omezit dominantní postavení několika stravenkových firem trhu. Argumentuje tím, že právě pomocí stávajících daňových výjimek vydělávají v Česku stamiliony korun ročně a
většinu z nich odvádějí do zahraničí.

Studie však varuje před dvěma hlavními efekty. Prvním bude čerpání paušálu těmi, kteří stravenky nedostávají a ani nechodí do závodních jídelen. Daňové příjmy tak údajně klesnou o 8,6 miliardy
korun.

„Zaměstnavatelé budou tento benefit masívně využívat, avšak za jiným účelem, než je zamýšlen,“ uvedl Jiří Köhler z poradenské společnosti Grant Thornton. „Dá jim možnost na úkor mezd
navýšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších nákladů ve formě daní a odvodů,“ dodal.

Na paušál podle něj přejdou i firmy, které nyní stravování podporují. Dotkne se to 3,3 milionu zaměstnanců. Pro stát to má znamenat propad inkasa o téměř 11 miliard korun.

„Největší problém paušálu je, že není účelový. Jedná se o nezdaněné peníze, které budou ve velké míře využívány pro daňovou optimalizaci – tedy na úkor zvyšování mzdy,“ podotkl Nekovář ze
Svazu průmyslu.

Úřad Aleny Schillerové (ANO) je přesvědčen, že díky paušálu dosáhne na zvýhodněné stravování další milion pracovníků. „To dnes právě kvůli vysokým provizím stravenkových společností
končících v cizině možné není. Studií usilujících o diskreditaci tohoto záměru bude přibývat,“ míní Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva.

SEKCE: Ostatní

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.12.2019 (00:05:00) Tisk UZS MAFRA, a.s. - MF DNES Miroslav Korecký, komentátor MF DNES

Otevřít originál | Otevřít detail

Stravenky či jakékoli jiné peníze s mašličkou  jsou snem každého sociálního inženýra. A kdo je do krve hájí, je myšlenkový bolševik.  

Jak se dalo čekat, frontální lobbing proti alternativě k dnešním stravenkám (která patrně znamená jejich perspektivní likvidaci) je v plném proudu. V létě přišla ministryně financí s plánem umožnit
firmám, aby místo stravenek poskytovaly zaměstnancům stravenkový paušál, tedy místo poukázek na obědy přímo peníze do platu navíc. Od té doby se periodicky objevují alarmující vize, co to
bude znamenat. 

Nejdříve to bylo primitivní strašení, jak to zdravotně zhuntuje národ. I šéf odborů vystoupil s varováním, že by se bez stravenek úplně vytratil návyk lidí chodit na oběd (lidstvo podle názoru odborů
začalo obědvat až po vynalezení stravenek). A doplňovaly to katastrofické předpovědi hospodských, jak bez stravenek přijdou na buben (což má logiku u těch, kteří právě díky „levným“
stravenkám vystřelili ceny obědů nekřesťansky vysoko). 

Minulý týden už přišel sofistikovanější útok. Unie zaměstnavatelských svazů vystoupila se studií, že by přechod na stravenkový paušál znamenal dvacetimiliardový výpadek příjmů státu. A to
proto, že by se paušál začal využívat jako náhrada za zvýšení platu, z níž by ale eráru šly mnohem menší odvody. Obava zaměstnavatelů, aby se státu odvedlo dost peněz, je až dojemná, ale
jistou indicií může být fakt, že viceprezidentem zaměstnavatelské unie je generální ředitel stravenkové firmy Sodexo Benefity… 

Cifra, o kolik by stát přišel, je diskutabilní, ministryně čeká výpadek desetkrát menší. Ale o to vlastně ani nejde. V rachotu argumentů, kde se mluví o zdraví, zaměstnanosti či daňovém výnosu, se
zapomíná na protiargumenty o patro výš – lidskou svobodu a důstojnost, volný trh, průhledné ekonomické prostředí i zdravý rozum. 

Stravenky se u nás staly alternativním oběživem, které v sobě ale oproti řádné měně nese samé nevýhody: mají časově omezenou platnost, lze za ně pořídit jen jídlo, obchodníci na ně nechtějí
vracet, berou jich jen omezené množství… Kdo stravenky do krve hájí, ten buď zamrzl někdy před pár desítkami let, anebo je možná naopak až moc napřed. Protože peníze s mašličkou, poukázky
jen na přesně určený účel, jsou snem každého sociálního inženýra. Jeho černou můrou naopak je, aby člověk plat utrácel svobodně podle svých priorit. 

Že by si bez stravenek lidé místo teplých obědů do práce jen mazali chleba sádlem? I kdyby tomu tak bylo, tak co je komu do toho? Stejně logický je argument, že kdyby se část platu nevyplácela
v šatěnkách, národ by si na sebe přešíval pytle od brambor. A bez kniženek by za celý rok nepřečetl ani řádku (ostatně poslanec Dominik Feri už navrhoval zavést jakési stravenky na kulturu).
Copak jsme tu všichni alkoholici, feťáci a notoričtí hráči, aby nám někdo místo peněz dával poukázky? 

Poslední tři vlády se vyžívají v regulacích všeho druhu, nápad na omezení stravenkového nesmyslu proto v této myšlenkové líhni působí jako malý zázrak. A kdo – správně – kritizuje stravenkový
paušál jako nekoncepční, měl by napřít síly ne k zachování stravenek, ale ke zrušení celého daňového zvýhodnění zaměstnaneckých obědů.

10. Stravovací paušál se státu prodraží, varují firmy   
seznam | nahoru

11. Stravenky, šatěnky, kniženky   
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Hlavní město Praha

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.11.2019 (12:05:22) Internet Prezident UZS Eurozpravy.cz - Články EuroZprávy.cz / ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zavedení stravenkového paušálu by mohlo každoročně připravit státní rozpočet o více než 21 miliard korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Grant Thornton, kterou dnes představila na tiskové
konferenci Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Stravenkový paušál plánuje ministerstvo financí zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování od roku 2021.

"Ministryně financí Alena Schillerová  prohlásila, že nová úprava připraví státní rozpočet maximálně o dvě miliardy korun. Nechali jsme dopady přepočítat poradenskou, daňovou a auditorskou
firmu, a ta dospěla k částce více než desetinásobné. Konkrétně 21,4 miliardy Kč," prohlásil prezident unie Jiří Horecký.

"Skutečný záporný dopad reformy do státního rozpočtu bude dvě miliardy Kč ročně. Je nutné si uvědomit, že principem stravenkového paušálu je nikoliv zavedení nového daňového zvýhodnění,
ale pouze jednodušší a efektivnější způsob, jak čerpat stávající zvýhodnění na stravování, na které kvůli vysokým provizím stravenkových společností a administrativě nedosáhne milion
zaměstnanců," reagovalo dnes ministerstvo financí.

Daňové zvýhodnění paušálu by podle dřívějšího vyjádření ministryně Schillerové mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by
neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Klíčovou roli v propadu rozpočtových příjmů sehrají podle studie dva efekty. Prvním z nich bude čerpání paušálu těmi, kteří dnes nenabízejí firemní stravování ani stravenky. Jejich zapojení do
systémů může znamenat snížení daňových příjmů o 8,6 miliardy Kč.

"Je iluzorní se domnívat, že zaměstnavatelé tento benefit nebudou využívat. Naopak, lze předpokládat jeho masívní zavedení, avšak za jiným účelem a motivací, než je původně zamýšlen. Dá totiž
firmám a institucím možnost na úkor mezd navýšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších nákladů ve formě daní a odvodů," upozornil Jiří Köhler z Grant Thornton.

Druhým klíčovým efektem bude odliv od současné formy podpory stravování a přechod na stravovací paušál ze strany zaměstnavatelů, kteří již dnes podporují stravování jinou formou (stravenky,
jídelní stravování), a tím i navýšení efektivního příspěvku na stravování. "Tento dopad může nabíhat pomaleji. Nicméně ve výsledku přinese pokles rozpočtových příjmů až o 10,6 miliardy Kč,"
dodal Köhler.

Současný stravenkový systém má podle MF negativní daňový dopad tři miliardy Kč. Tyto peníze současně slouží jako zdroj příjmů stravenkových firem, které své zisky v drtivé většině odvádějí do
zahraničí. Pokud by návrh vstoupil v platnost, výpadek daňových příjmů by sice stoupl, ale jen o dvě miliardy na pět miliard Kč, které by navíc z velké části nově mohly zůstat českým firmám a
živnostníkům. Studie neuvažuje o tom, že peníze, které lidé za jídlo utratí, zůstanou díky stravenkovému paušálu v české ekonomice. To se projeví pozitivně v daňových příjmech státu, uvedlo
dnes ministerstvo v tiskové zprávě zaslané ČTK.

Částka 21,4 miliardy představuje přes polovinu letošního rozpočtového schodku. "Stačila by například k navýšení učitelských platů v regionálním školství o více než 9500 korun měsíčně. Za tuto
sumu bychom mohli například zcela vyřešit nedostatečnou dostupnost sociálních služeb nebo o více než polovinu navýšit výdaje na výzkum a inovace," podotkl výkonný ředitel Unie Vít Jásek.

MF připravuje novelu zákona o daních z příjmů, podle které by zaměstnanec dostával peníze na stravu přímo. Na podporu stravování tak dosáhne podle MF i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi milion
lidí, kteří dosud stravenky nedostávají.

Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje a zastupuje 62 svazů s více jak 19.000 organizacemi a jejich více než 750.000 zaměstnanci. Grant Thornton poskytuje komplexní služby v manažerském
poradenství, transakcích, auditu, účetnictví a daňového poradenství. Působí ve 135 zemích světa včetně ČR.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

DUPLICITNÍ S: Stravenkový paušál připraví státní rozpočet o 21,4 miliardy ročně, ukazuje analýza ( Eurozpravy.cz - Články, Výkonný ředitel UZS ); Stravenkový paušál připraví státní rozpočet o 21,4
miliardy ročně, ukazuje analýza (Eurozpravy.cz - Články, UZS ); Stravenkový paušál připraví rozpočet o více než 21 miliard ročně ( MoneyMAG.cz - Bankovnictví, Prezident UZS); Stravenkový paušál
připraví rozpočet o více než 21 miliard ročně (MoneyMAG.cz - Bankovnictví, Výkonný ředitel UZS ); Stravenkový paušál připraví rozpočet o více než 21 miliard ročně ( MoneyMAG.cz - Bankovnictví,
UZS); Analýza: Stravovací paušál připraví rozpočet o 21,4 mld. Kč ročně ( Ceskenoviny.cz - Články, Výkonný ředitel UZS ); Analýza: Stravovací paušál připraví rozpočet o 21,4 mld. Kč ročně
(Ceskenoviny.cz - Články, Prezident UZS ); Analýza: Stravovací paušál připraví rozpočet o 21,4 mld. Kč ročně ( Ceskenoviny.cz - Články, UZS ); Analýza: Stravovací paušál připraví rozpočet o 21,4
mld. Kč ročně (Financni-web.cz - Články, UZS );

12. Stravenkový paušál připraví státní rozpočet o 21,4 miliardy ročně, ukazuje
analýza  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.11.2019 (12:11:13) Internet Prezident UZS Genus.cz - Články JN/Jana Fričová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Devětatřicet žen a jeden muž ve středu 27. listopadu v obřadní síni jablonecké radnice slavnostně zakončili Akademii seniorů 2019. Tentokrát se přednášky nesly v duchu zdravotní
gramotnosti a Centrum sociálních služeb spolupracoval s Nadací Preciosa.

Jak stárnout bezpečně, co jíme a pijeme, jak dosáhnout vnitřní pohody a provést duševní hygienu, zdravotní samoobsluha, zdravá medikace a jak snižovat počet léků, zdravotní systém, práva a
povinnosti pacientů nebo projekt Totem Plzeň či Sousedé plus – to byla témata jednotlivých přednášek, z nichž byla sestavená podzimní část Akademie seniorů Centra sociálních služeb v Jablonci
nad Nisou. „Akademické programy jsou velmi oblíbené, zájem většinou přesahuje kapacitu kurzů. A o letošní podzimní zdravotní gramotnost byl zájem tak velký, že budeme celý soubor
přednášek opakovat na jaře,“ prohlásil Lukáš Frydrych, specialista pro volnočasové aktivity CSS Jablonec nad Nisou.

„Je skvělé, že se snažíte stále více rozšiřovat své znalosti, procvičujete mozek, zvláště, když se někdy už prostě nechce. Ale vědět co nejvíce o zdraví a o možnostech, jak jej zlepšit, je důležité.
Je dobré vědět, jak poskytnout první pomoc, a je ještě lepší tu znalost nikdy nepotřebovat,“ konstatoval jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

K blahopřání k ukončení Akademie seniorů CSS 2019 se připojil také náměstek David Mánek s tím, že velmi rád studium akademiků sledoval od první přednášky. „Skvělé je, že informace nejen
získáváte, ale také je šíříte dál. Přeji vám proto, abyste nově nabyté znalosti využili a abyste se s chutí a vervou pouštěli do dalšího studia,“ připomněl Mánek.

Akademici na závěr dostali cvičební pomůcku, květinu a dárek od Nadace Preciosa, jimž byla malá brož pro dámy a propisovací tužka pro muže. Vše zdobené skleněnými kameny firmy Preciosa.
Poté primátor Čeřovský všechny přítomné pozval na přípitek a drobné občerstvení.

Alzheimer je závažná choroba

Čerství akademici byli také pozvaní večer do městského divadla na představení hry Zatmění Filipa Bařiny a Davida Jetela, která vznikla na podkladu literárního díla Vyhasínání mozku. „Hru
zatmění by měl zhlédnout každý, kdo pečuje o lidi trpící demencí - pečovatelé, pečovatelky i rodinní příslušníci, neboť dokáže přenést do mysli člověka žijícího s Alzheimerovou chorobou,“ řekl o
hře Zatmění Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

„Málokdo si uvědomuje, co prožívají lidé s Alzheimerovou chorobou a jejich blízcí. Moc se o tom u nás nemluví. Naše společnost však stárne a lidí s demencí přibývá. Je nejvyšší čas připravit se na
důsledky. Hra Zatmění na toto závažné téma poukazuje a nutí k zamyšlení všechny diváky," řekla předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a jablonecká zastupitelka Jana Pastuchová,
která divadelní představení v jabloneckém divadle ve středu večer uvedla.

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.11.2019 (14:16:01) Internet Prezident UZS IProsperita.cz - Finance NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zavedení stravovacího paušálu by mohlo každoročně připravit státní rozpočet až

o více než 20 miliard korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Grant Thornton pro

Unii zaměstnavatelských svazů ČR (Unie).

„Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že nová úprava připraví státní rozpočet maximálně o
2 miliardy korun. Nechali jsme dopady přepočítat poradenskou, daňovou a auditorskou firmu a ta
dospěla k částce více než desetinásobné. Konkrétně 21,4 miliardy Kč,“ prohlásil prezident Unie Jiří
Horecký.

Klíčovou roli v propadu rozpočtových příjmů sehrají dva efekty. Prvním z nich bude čerpání paušálu
těmi, kteří dnes nenabízejí firemní stravování ani stravenky. Jejich zapojení do systémů může
znamenat snížení daňových příjmů o 8,6 mld. Kč.

„Je iluzorní se domnívat, že zaměstnavatelé tento benefit nebudou využívat. Naopak, lze
předpokládat jeho masívní zavedení, avšak za jiným účelem a motivací, než je původně zamýšlen. Dá
totiž firmám a institucím možnost na úkor mezd navýšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších nákladů
ve formě daní a odvodů,“ konstatoval Jiří Köhler ze společnosti Grant Thornton.

Druhým klíčovým efektem bude odliv od současné formy podpory stravování a přechod na stravovací
paušál ze strany zaměstnavatelů, kteří již dnes podporují stravování jinou formou (stravenky, jídelní
stravování), a tím i navýšení efektivního příspěvku na stravování. „Tento dopad může nabíhat
pomaleji. Nicméně ve výsledku přinese pokles rozpočtových příjmů až o 10,6 miliardy Kč,“ dodal Jiří
Köhler ze společnosti Grant Thornton.

Ke dvěma hlavním efektům se připojí i další v řádech stamiliónů korun (viz tabulka níže).
Částka 21,4 miliardy přitom představuje přes polovinu letošního rozpočtového schodku. A stačila by
například k navýšení učitelských platů v regionálním školství o více než 9,5 tisíce korun měsíčně. „Za
tuto sumu bychom mohli například zcela vyřešit nedostatečnou dostupnost sociálních služeb, nebo o
více než polovinu navýšit výdaje na výzkum a inovace,“ dodal výkonný ředitel Unie Vít Jásek.
Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje a zastupuje 62 svazů s více jak 19.000 organizacemi a jejich
více než 750.000 zaměstnanci. Má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb a moderní
energetiky. Například zdravotnictví, sociálních služeb, školství či obnovitelných zdrojů energie.

13. Zdravotní gramotnost byla tématem jablonecké Akademie seniorů 2019   
seznam | nahoru

14. Stravovací paušál může připravit rozpočet o 20 miliard   
seznam | nahoru
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Společnost Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti manažerského poradenství,
transakcí, auditu, účetnictví a daňového poradenství. Existuje od roku 1924. Patří mezi 6 největších
organizací svého druhu na světě. Působí ve 135 zemích světa, včetně České republiky.

Dopady zavedení stravovacího paušálu

SEKCE: Průmysl a Podnikání

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

DUPLICITNÍ S: Stravovací paušál může připravit rozpočet o 20 miliard ( IProsperita.cz - Finance, UZS); Stravovací paušál může připravit rozpočet o 20 miliard ( IProsperita.cz - Finance, Výkonný
ředitel UZS); Stravovací paušál může připravit rozpočet o více než dvacet miliard ( Ekonomickymagazin.cz - Články, Prezident UZS ); Stravovací paušál může připravit rozpočet o více než dvacet
miliard (Ekonomickymagazin.cz - Články, UZS ); Stravovací paušál může připravit rozpočet o více než dvacet miliard ( Ekonomickymagazin.cz - Články, Výkonný ředitel UZS ); Analýza: Konec
stravenek může připravit rozpočet až o 20 miliard korun (Info.cz - Byznys, Prezident UZS ); Analýza: Konec stravenek může připravit rozpočet až o 20 miliard korun ( Info.cz - Byznys, UZS ); Analýza:
Konec stravenek může připravit rozpočet až o 20 miliard korun (Info.cz - Byznys, Výkonný ředitel UZS );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.11.2019 (11:19:00) Internet Prezident UZS Idnes.cz - Články fih

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Místo papírových stravenek peníze ke mzdě. Proti nápadu na zavedení takzvaného stravenkového paušálu se postavila Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Nechala zpracovat studii, která
dopady opatření na státní rozpočet odhaduje na 21,4 miliardy korun. Je to mnohem pesimističtější číslo, než jaké uvádělo ministerstvo financí.

Studii pro Unii zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) vypracovala společnost Grant Thornton.

„Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že nová úprava připraví státní rozpočet maximálně o dvě miliardy korun,“ uvedl prezident Unie Jiří Horecký

„Nechali jsme dopady přepočítat poradenskou, daňovou a auditorskou firmu a ta dospěla k částce více než desetinásobné. Konkrétně k 21,4 miliardy Kč,“ dodává Horecký.

Jde také o pesimističtější předpověď, než s jakou dříve přišly stravenkové firmy. Ty varovaly, že na zavedení paušálu doplatí restauratéři, neboť stravenky je motivovaly utrácet právě u nich.
Stravenkáři argumentovali tím, že by stát přišel na odvodech na sociální a zdravotní pojištění u milionu lidí, kteří nyní stravenky nedostávají, o 7,3 miliardy korun ročně. Stravenkový paušál by byl
totiž daňově osvobozen.

Podle nové studie by zapojení těch lidí do systému, kteří dnes nemají možnost firemního stravování ani stravenek, mohlo znamenat snížení daňových příjmů o 8,6 miliardy korun. Je to založeno na
předpokladu masivního zavedení benefitu.

Studie očekává další pokles rozpočtových příjmů až o 10,6 miliardy korun kvůli odklonu od současné formy podpory stravování, jako jsou stravenky a jídelní stravování, a navíc i navýšení
efektivního příspěvku na stravování.

Ve úvaze jsou ještě další vlivy. Až miliardu může paušál stát, pokud ho majitelé firem využijí místo části dividend, 860 milionů, pokud paušál využijí lidé s více pracovními úvazky, a 365 milionů v
případě zaměstnanců s přesčasy nad tři hodiny dvakrát týdně.

Ministerstvo odmítlo závěry studie i metodiku. Trvá na tom, že záporný dopad od státního rozpočtu bude jen v řádu miliard korun ročně.

„Jestliže v současnosti není tento benefit milionem zaměstnanců využíván, pak u nich nemůžeme mluvit o žádných fiskálních dopadech. To samé ale bude platit i v případě, že zaměstnavatelé
budou nově těmto zaměstnancům poskytovat příspěvky na stravování ve formě stravenkového paušálu. Tyto peníze budou osvobozené od daní a odvodů, takže na daních a odvodech
zaměstnanců stát nově nic nezíská, ale ani neztratí oproti dnešnímu stavu,“ uvedlo ministerstvo.

Současný stravenkový systém má podle něj negativní daňový dopad ve výši přibližně 3 miliardy korun. „Pokud by návrh Ministerstva financí vstoupil v platnost, pak by se výpadek daňových příjmů
sice navýšil, avšak pouze přibližně o 2 miliardy korun na cca 5 miliard korun, které by navíc z velké části nově mohly zůstat českým firmám a živnostníkům,“ dodal resort.

O stravenkovém paušálu mluvila ministryně financí v Rozstřelu (srpen 2019):

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

DUPLICITNÍ S: Stravenkový paušál připraví stát o jednadvacet miliard, uvádí nová studie ( Idnes.cz - Články, UZS);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.11.2019 (14:27:01) Internet Výkonný ředitel UZS 24zpravy.com - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

"Ministryně financí Alena Schillerová  prohlásila, že nová úprava připraví státní rozpočet maximálně o dvě miliardy korun. Nechali jsme dopady přepočítat poradenskou, daňovou a auditorskou
firmu, a ta dospěla k částce více než desetinásobné. Konkrétně 21,4 miliardy Kč," prohlásil prezident unie Jiří Horeckı.

Daňové zvıhodnění paušálu by podle dřívějšího vyjádření ministryně Schillerové mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by
neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinnım odvodům a daním.

Klíčovou roli v propadu rozpočtovıch příjmů sehrají podle studie dva efekty. Prvním z nich bude čerpání paušálu těmi, kteří dnes nenabízejí firemní stravování ani stravenky. Jejich zapojení do
systémů může znamenat snížení daňovıch příjmů o 8,6 miliardy Kč.

15. Stravenkový paušál připraví stát o jednadvacet miliard, uvádí nová studie   
seznam | nahoru

16. Schillerová se sekla? Stravenkový paušál pořádně nabourá státní rozpočet   
seznam | nahoru
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"Je iluzorní se domnívat, že zaměstnavatelé tento benefit nebudou využívat. Naopak, lze předpokládat jeho masívní zavedení, avšak za jinım účelem a motivací, než je původně zamıšlen. Dá totiž
firmám a institucím možnost na úkor mezd navıšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších nákladů ve formě daní a odvodů," upozornil Jiří Köhler z Grant Thornton.

Druhım klíčovım efektem bude odliv od současné formy podpory stravování a přechod na stravovací paušál ze strany zaměstnavatelů, kteří již dnes podporují stravování jinou formou (stravenky,
jídelní stravování), a tím i navıšení efektivního příspěvku na stravování. "Tento dopad může nabíhat pomaleji. Nicméně ve vısledku přinese pokles rozpočtovıch příjmů až o 10,6 miliardy Kč," dodal
Köhler.

Částka 21,4 miliardy představuje přes polovinu letošního rozpočtového schodku. "Stačila by například k navıšení učitelskıch platů v regionálním školství o více než 9500 korun měsíčně. Za tuto
sumu bychom mohli například zcela vyřešit nedostatečnou dostupnost sociálních služeb nebo o více než polovinu navıšit vıdaje na vızkum a inovace," podotkl vıkonnı ředitel Unie Vít Jásek.

MF připravuje novelu zákona o daních z příjmů, podle které by zaměstnanec dostával peníze na stravu přímo. Na podporu stravování tak dosáhne podle MF i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi milion
lidí, kteří dosud stravenky nedostávají.

Unie zaměstnavatelskıch svazů sdružuje a zastupuje 62 svazů s více jak 19.000 organizacemi a jejich více než 750.000 zaměstnanci. Grant Thornton poskytuje komplexní služby v manažerském
poradenství, transakcích, auditu, účetnictví a daňového poradenství. Působí ve 135 zemích světa včetně ČR.
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Analýza: Stravovací paušál připraví rozpočet o 21,4 miliardy ročně

ČTK, Redakce Seznam
Foto: Jakub Čaja, Seznam.cz
27. 11. 11:23

Zavedení stravenkového paušálu by mohlo každoročně připravit státní rozpočet o více než 21 miliard korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Grant Thornton, kterou prezentovala Unie
zaměstnavatelských svazů ČR. Ministerstvo financí trvá na tom, že dopad do rozpočtu budou zhruba dvě miliardy korun.

Stravenkový paušál plánuje Ministerstvo financí zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování od roku 2021.

„Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že nová úprava připraví státní rozpočet maximálně o dvě miliardy korun. Nechali jsme dopady přepočítat poradenskou, daňovou a auditorskou
firmu, a ta dospěla k částce více než desetinásobné. Konkrétně 21,4 miliardy Kč,“ prohlásil prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Ministerstvo financí závěry i metodiku studie společnosti Grant Thornton, odmítá. Trvá na tom, že skutečný záporný dopad reformy do státního rozpočtu bude přibližně dvě miliardy korun ročně.

„Je nutné si uvědomit, že principem stravenkového paušálu je nikoliv zavedení nového daňového zvýhodnění, ale pouze jednodušší a efektivnější způsob, jak čerpat stávající zvýhodnění na
stravování, na které dnes kvůli vysokým provizím stravenkových společností a administrativě nedosáhne jeden milion zaměstnanců. Prostředky, které dnes představují marže vydavatelů stravenek,
by zůstaly v peněženkách zaměstnanců a firem. Považujeme za přirozené a očekávatelné, že podobných studií, které budou usilovat o diskreditaci tohoto záměru, bude přibývat," uvedl pro
Seznam Jakub Vintrlík z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva.

Stravenky Čechům neberte, přimlouvá se šéf komory
21. 8. 7:00

Podle studie sehrají klíčovou roli v propadu rozpočtových příjmů dva efekty. Prvním z nich bude čerpání paušálu těmi, kteří dnes nenabízejí firemní stravování ani stravenky. Jejich zapojení do
systémů může znamenat snížení daňových příjmů o 8,6 miliardy Kč.

„Je iluzorní se domnívat, že zaměstnavatelé tento benefit nebudou využívat. Naopak, lze předpokládat jeho masivní zavedení, avšak za jiným účelem a motivací, než je původně zamýšlen. Dá totiž
firmám a institucím možnost na úkor mezd navýšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších nákladů ve formě daní a odvodů,“ upozornil Jiří Köhler z Grant Thornton.

Druhým klíčovým efektem bude odliv od současné formy podpory stravování a přechod na stravovací paušál ze strany zaměstnavatelů, kteří již dnes podporují stravování jinou formou (stravenky,
jídelní stravování), a tím i navýšení efektivního příspěvku na stravování. „Tento dopad může nabíhat pomaleji. Nicméně ve výsledku přinese pokles rozpočtových příjmů až o 10,6 miliardy,“ dodal
Köhler.

Částka 21,4 miliardy představuje přes polovinu letošního rozpočtového schodku. „Stačila by například k navýšení učitelských platů v regionálním školství o více než 9500 korun měsíčně. Za tuto
sumu bychom mohli například zcela vyřešit nedostatečnou dostupnost sociálních služeb nebo o více než polovinu navýšit výdaje na výzkum a inovace,“ podotkl výkonný ředitel unie Vít Jásek.

Zrušte stravenky. V nejhorším bereme i nápad ministryně Schillerové, zní z firem
19. 8. 12:52

Stravenkářské firmy jsou proti

MF připravuje novelu zákona o daních z příjmů, podle které by zaměstnanec dostával peníze na stravu přímo. Na podporu stravování tak dosáhne podle MF i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi milion
lidí, kteří dosud stravenky nedostávají.

„Z průzkumu – tuším Asociace malých a středních firem – ale vyplynulo, že pokud by zaměstnavatelé přestali dávat svým lidem stravenky, chodili by na obědy třikrát méně než dnes. Což znamená,
že se nebudou tak kvalitně stravovat, a také to, že restaurace, které dnes mají večer plno, ale přes oběd těžko shání zákazníky, by asi musely propouštět,“ kritizuje pro Seznam návrh
stravenkového paušálu Daniel Čapek, prezident Sodexo ČR a SR, které je největší stravenkářskou firmou v Česku.

Daniel Čapek, prezident Sodexo pro ČR a SR, bude hlavním hostem pořadu Byznys index Petra Novotného, který Seznam Zprávy přinese dnes v 15 hodin.

Související články

Co přijde po stravném? To už snad chybí jen paušál na dopravu, kritizuje vládní daňové plány expert
Glosa: Čí jsou daně? Moje! Ministerstvo financí chystá fintu století
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