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4  POSKYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ 
(STRAVENEK) ZAMĚSTNANCŮM

K nejčastěji poskytovaným zaměstnaneckým benefitům patří příspěvky na 
stravování zaměstnanců. Přitom nejvíce je v současné době využíváno posky-
tování stravenek zaměstnavatelem. Výše nominální hodnoty stravenky poskyt-
nuté zaměstnavatelem zaměstnanci není nijak omezena, vždy záleží na rozhodnutí 
zaměstnavatele a rovněž tak není žádným zákonným předpisem stanoveno, za jakou 
částku z nominální hodnoty stravenky bude tato stravenka prodávána zaměstnan-
cům. Stravenka tak může být poskytnuta zaměstnancům i bezplatně. Rozhodování 
o způsobu uplatnění poskytnuté stravenky je výlučně na zaměstnanci. Poskytnutou 
stravenku může zaměstnanec použít nejen k zakoupení hlavního jídla (obědu) ve 
veřejném stravovacím zařízení, ale velmi často zaměstnanec libovolně dle svého 
uvážení stravenkou platí nákup v prodejnách potravin, supermarketech apod., tedy 
všude tam, kde se dá stravenkou platit za příslušný nákup. 

4.1 Zásady stravování obsažené v ZP

Poskytováním stravování zaměstnancům se zabývá § 236 ZP, ve kterém se uvádí, 
že zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravo-
vání, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní 
cestu. Z výše uvedeného znění vyplývá, že zaměstnavatel nemá povinnost zajistit 
stravování svých zaměstnanců, má jen povinnost umožnit zaměstnancům stravo-
vání. Jde tedy o fakultativní plnění zaměstnavatele vyplývající z jeho vlastního 
rozhodnutí.

V tomto ustanovení ZP se dále uvádí, že bylo-li to dohodnuto v kolektivní 
smlouvě nebo bylo-li stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům 
stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik 
práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší 
vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravo-
vání, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, pokud tyto záležitosti 
nejsou upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. 

Cenově zvýhodněné stravování může být poskytováno podle § 236 odst. 3 ZP 
rovněž dalším třem skupinám zaměstnanců za podmínky, že toto je dohodnuto 
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v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Jedná 
se o následující skupiny zaměstnanců:
■  bývalí zaměstnanci zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starob-

ního nebo invalidního důchodu, 
■ zaměstnanci po dobu čerpání jejich dovolené,
■ zaměstnanci po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

Podíl zaměstnavatele na úhradě stravování může jít zčásti na vrub daňově uzna-
telných výdajů (nákladů), může být poskytnut z prostředků fondu kulturních a soci-
álních potřeb, sociálního fondu či jiného obdobného fondu, ze zisku po zdanění 
zaměstnavatele, resp. jako nedaňový výdaj (náklad) zaměstnavatele.

4.2 Daňové řešení stravování u zaměstnance

U zaměstnance vzniká na základě poskytnutého příspěvku zaměstnavatelem na 
úhradu nákladů stravování příjem, který je dle § 3 odst. 2 ZDP předmětem daně 
z příjmů fyzických osob. Jedná se o nepeněžní příjem, který je však dle § 6 odst. 9 
písm. b) ZDP od daně z příjmů osvobozen. 

Podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně z příjmů ze závislé činnosti  
osvobozena:
■  hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,
■  nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 

subjektů.
Na osvobození od daně z příjmů u zaměstnance tedy nemá vliv výše daňové 

uznatelnosti výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na stravování, a rov-
něž tak výše poskytnutého příspěvku zaměstnavatele, a to ani v tom případě, kdyby 
zaměstnavatel poskytl svým zaměstnancům stravování zdarma. 

V případě, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky, a to 
buď za úplatu, která je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo je posky-
tuje bezplatně, pak celá nominální hodnota stravenky je na straně zaměstnance 
osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. 

Jinak tomu však bude v případě peněžního příspěvku zaměstnavatele na stra-
vování zaměstnanců. Pokud by zaměstnavatel poskytoval svým zaměstnancům 
peněžní příspěvek k úhradě stravování např. formou peněžní částky zahrnuté do 
jejich mzdy, jedná se na straně zaměstnance o peněžní příjem, podléhající zda-
nění ze superhrubé mzdy v příslušném měsíci. Tento peněžní příjem by rovněž 
vstupoval do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní 
pojištění.
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4.3  Daňové řešení poskytnutého příspěvku na 
stravování u zaměstnavatele

Daňové řešení výdajů (nákladů) zaměstnavatele vynaložených na stravování 
jeho zaměstnanců vyplývá z § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP. Pro stanovení 
podmínek daňové účinnosti výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na 
stravování zaměstnanců ZDP rozlišuje dvě formy stravování, přičemž pro každou 
z těchto forem platí jiný daňový režim. Jedná se o:

a) stravování zaměstnanců zajišťované ve vlastním zařízení
Daňovými výdaji jsou podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP výdaje (náklady) 
vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potra-
vin. Podle znění bodu 16 pokynu GFŘ č. D-22 k § 24 odst. 2 ZDP se těmito výdaji 
rozumějí výdaje (náklady) spojené s provozem kuchyně s jídelnou, popř. kantýny, 
a to i tehdy, je-li příprava a výdej jídel zabezpečována jiným subjektem formou 
služby v tomto vlastním zařízení.

Uveďme si příklady daňově uznatelných výdajů (nákladů) na provoz vlastního 
stravovacího zařízení:
■ spotřeba energií,
■ údržba a oprava zařízení, 
■ odpisy dlouhodobého hmotného, resp. nehmotného, majetku,
■ zakoupení drobného hmotného majetku,
■ vytištění a prodej stravenek,
■ spoje,
■  mzdy včetně pojistného hrazeného zaměstnavatelem za sebe sama na sociální 

a zdravotní pojištění pracovníků zabezpečujících stravování a další.
V ZDP se neuvádí pro tento druh poskytování stravování zaměstnancům daňové 

omezení výdajů, proto platí daňová účinnost těchto výdajů nejen pro stravování 
poskytované zaměstnancům, ale i při poskytování tohoto stravování důchodcům – 
bývalým zaměstnancům. Daňová účinnost se vztahuje i na poskytování stravování 
ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnancům po dobu jejich čerpání dovolené 
nebo po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti. 

Ve všech těchto případech lze výdaje (náklady) na stravování vynaložené 
zaměstnavatelem zahrnout do daňově uznatelných výdajů (nákladů), a to s výjim-
kou hodnoty potravin. Výdaje (náklady) vynaložené zaměstnavatelem na potra-
viny spotřebované na zajištění stravování jsou však daňově neuznatelné. Jejich 
úhrada je buď zaměstnancem, nebo zčásti nebo úplně z fondu kulturních a sociálních 
potřeb, ze sociálního fondu nebo ze zisku zaměstnavatele po jeho zdanění. Pokud 
by zaměstnavatel chtěl hradit výdaje (náklady) vynaložené na potraviny zčásti 
nebo zcela prostřednictvím svých výdajů (nákladů), jde o daňově neúčinné náklady 
připočitatelné k základu daně z příjmů zaměstnavatele. Tržby od zaměstnanců 
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a důchodců až do výše výdajů (nákladů) na spotřebované potraviny jsou příjmy 
(výnosy), které nepodléhají dani z příjmů. Pokud by tyto tržby byly vyšší než vyna-
ložené výdaje (náklady) na spotřebu potravin, nutno u zaměstnavatele rozdíl zdanit 
daní z příjmů. 

V bodu 17 pokynu GFŘ č. D-22 k § 24 odst. 2 ZDP se uvádí, že pokud je v zaří-
zení poskytujícím služby veřejného stravování (např. restaurace, hotel) zabezpečo-
váno stravování pro vlastní zaměstnance provozovatele tohoto zařízení a důchodce, 
kteří byli u poplatníka provozujícího toto zařízení v pracovně právním vztahu při 
odchodu do důchodu, uznávají se výdaje obdobně jako ve vlastním stravovacím 
zařízení. 

b) stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
Za stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů se považuje podle 
bodu 18 pokynu GFŘ č. D-22 k § 24 odst. 2 ZDP stravování smluvně zabezpečené 
zaměstnavatelem v jiném než ve vlastním stravovacím zařízení nebo ve vlastním 
stravovacím zařízení pronajatém na základě nájemní smlouvy. Půjde tedy o násle-
dující varianty stravování zaměstnanců:
■  stravování zaměstnanců smluvně zajištěné ve stravovacím zařízení jiného pro-

vozovatele stravování,
■  dovážení stravy jiným provozovatelem stravování a výdej stravy ve vlastní 

výdejně zaměstnavatele,
■ zabezpečení stravování zaměstnanců v restauračním zařízení,
■  stravování zaměstnanců v provozovnách veřejného stravování na základě 

nakoupených stravenek a poskytnutých zaměstnancům (resp. nabitá magnetická 
karta),

■  stravování ve vlastním stravovacím zařízení pronajatém na základě smlouvy 
o pronájmu cizí organizaci.
Přitom lze za daňový výdaj považovat příspěvek na jedno jídlo za jednu směnu. 

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP lze použít i v případě stravování zajiš-
ťovaného prostřednictvím elektronických karet při dodržení všech zákonem sta-
novených podmínek. Při zajištění stravování prostřednictvím stravenek nebo 
elektronických karet se cenou jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za 
zprostředkování jejího nákupu. Pro posouzení doby trvání pracovní směny je roz-
hodná délka pracovní směny stanovená zaměstnavatelem konkrétnímu zaměstnanci 
v souladu se ZP.

U zaměstnavatele se poskytování stravenek považuje za zajištění stravování 
zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů. Daňově účinné jsou dle § 24 odst. 2 
písm. j) bod 4 ZDP příspěvky zaměstnavatele poskytované až do výše 55 % 
ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného 
vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní 
cesty 5 až 12 hodin. Podle stanoviska MF se za cenu jednoho jídla považuje jme-
novitá hodnota poskytované stravenky.
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V § 6 odst. 7 písm. a) ZDP je uveden odkaz na výši náhrad cestovních výdajů 
poskytovaných v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé 
činnosti, do výše stanovené nebo umožněné ZP pro zaměstnance zaměstnavatele 
nepodnikatelské sféry. Pro tyto zaměstnavatele je stanoveno vyhláškou MPSV 
č. 440/2016 Sb. pro pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin stravné pro rok 2017 v roz-
mezí 72 Kč až 86 Kč. Podle § 163 odst. 1 ZP přísluší zaměstnanci v podnikatelské 
sféře stravné při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin nejméně ve výši 72 Kč (horní 
hranice není limitována). Daňově účinný příspěvek na stravování u zaměstnavatele, 
který je podnikatelem, nesmí v roce 2017 přesáhnout 70 % z 86 Kč, tedy částku 
60,20 Kč, a to i v případě, že by bylo stravné stanovené tímto zaměstnavatelem 
vyšší než 86 Kč.

Důležitá je skutečnost, že při zajišťování stravování prostřednictvím jiných sub-
jektů si zaměstnavatel může uplatnit jako daňový výdaj tento příspěvek poskytnutý 
zaměstnancům na stravování jen za podmínky, že přítomnost zaměstnance 
v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. Příspěvek nelze uplatnit 
za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné v souvis-
losti s pracovní cestou zaměstnance podle ZP. Pokud se zaměstnanec nezúčastní 
pracovní směny anebo odpracuje pouze její část kratší tří hodin (z titulu dovolené, 
pracovní neschopnosti, poskytnutí neplaceného volna apod.), nemá nárok na daňově 
uznatelný příspěvek zaměstnavatele na stravování. Na daňově uznatelný příspěvek 
není nárok ani v případě, že zaměstnanec konal pracovní cestu v trvání od 5 hodin 
v příslušném kalendářním dni, tj. v případě, že zaměstnanci přísluší stravné. Příspě-
vek poskytnutý zaměstnavatelem na stravování důchodcům – bývalým zaměstnan-
cům nebo zaměstnancům čerpajícím řádnou dovolenou nelze považovat za daňově 
uznatelný výdaj (náklad) na straně zaměstnavatele. 

Směnou se podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP rozumí část týdenní pracovní doby 
bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného 
rozvrhu pracovních směn odpracovat. Pracovní doba je definována jako doba, v níž 
je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnava-
tele. Pro posouzení doby trvání pracovní směny je rozhodná délka pracovní směny 
stanovená zaměstnavatelem konkrétnímu zaměstnanci v souladu se ZP.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj na další jedno jídlo za zaměst-
nance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je 
zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle ZP, bude delší než 11 hodin. 
Pro posouzení doby trvání pracovní směny je rozhodná délka pracovní směny sta-
novená zaměstnavatelem konkrétnímu zaměstnanci v souladu se ZP.

Pokud chce zaměstnavatel poskytnout daňově účinný příspěvek na stravování 
i zaměstnancům, kteří u něho pracují na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, je třeba, aby dohoda obsahovala ujednání o stanovené pracovní 
době. Je totiž nutné ošetřit, že příspěvek bude poskytnut jen v případě směny, kdy 
přítomnost v práci bude alespoň 3 hodiny. Pokud ale není dohodnuta pracovní doba, 
nemohou být daňově účinné příspěvky na stravování zaměstnancům pracujícím na 
základě takové dohody poskytovány.
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V bodu 15 pokynu GFŘ č. D-22 k § 24 odst. 2 ZDP se uvádí, že je-li při škole-
ních zajištěno stravování (oběd nebo občerstvení), je jeho cena bez ohledu na formu 
uvedenou na pozvánce podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP výdajem zaměstnava-
tele, který vyslal zaměstnance na školení související s předmětem činnosti zaměst-
navatele nebo s pracovním zařazením zaměstnance.

V bodu 19 pokynu GFŘ č. D-22 se uvádí, že při zajištění závodního stravování 
prostřednictvím jiných subjektů [§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP] formou dová-
žení jídel do vlastních výdejen jsou daňovým výdajem kromě příspěvku, který se 
u plátců DPH stanoví z ceny jídla bez DPH, také výdaje spojené s dovozem a výde-
jem jídel.

PŘÍKLAD 

Zaměstnavatel poskytuje v roce 2017 svým zaměstnancům bezplatně stravenky s vy
značenou nominální hodnotou:
varianta A 50 Kč
varianta B 120 Kč

ŘEŠENÍ
U zaměstnance se bude jednat v obou variantách o nepeněžní plnění, které je podle 
§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP plně osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.
Zaměstnavatel pro stanovení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenku bude po
stupovat podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP:
–  Ve variantě A může zaměstnavatel uplatnit do daňových nákladů 55 % z nomi

nální hodnoty stravenky, tj. 27,50 Kč (limit 55% z částky 50 Kč), zbývající hodnota 
bezplatně poskytnuté stravenky 22,50 Kč bude daňově neuznatelná (může být 
však hrazena ze sociálního fondu zaměstnavatele tvořeného ze zisku, popř. je ne
daňovým nákladem zaměstnavatele).

–  Ve variantě B nemůže zaměstnavatel uplatnit do daňových nákladů 55 % z  no
minální hodnoty stravenky, protože tato částka převyšuje stanovený horní limit 
70 % stravného; zaměstnavatel může do daňových nákladů uplatnit pouze částku 
60,20 Kč (limit 70 % z částky 86 Kč) a zbývající hodnota bezplatně poskytnuté stra
venky 59,80 Kč bude daňově neuznatelná.

PŘÍKLAD

Zaměstnavatel poskytuje v  roce 2017 svým zaměstnancům stravenky v  nominální 
hodnotě 120 Kč za zvýhodněnou cenu 25 Kč.

ŘEŠENÍ
U zaměstnance se bude jednat o nepeněžní plnění, které je podle § 6 odst. 9 písm. b) 
ZDP plně osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.
Z poskytnutého příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci ve výši 95 Kč na jednu stra
venku je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele částka 60,20 Kč (limit 70 % 
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z částky 86 Kč). Zbývající část 34,80 Kč může být hrazena ze sociálního fondu anebo se 
jedná o nedaňový náklad zaměstnavatele.

PŘÍKLAD

Zaměstnanec pracuje na základě dohody se svým zaměstnavatelem po dobu dvou 
měsíců z domova. Zaměstnavatel mu hodlá poskytnout stravenky za sníženou zvý
hodněnou sazbu.

ŘEŠENÍ
V tomto případě však není splněna jedna z podmínek pro daňovou uznatelnost pří
spěvku na závodní stravování zaměstnavatelem, a  to že účast zaměstnance v  práci 
během směny trvá alespoň tři hodiny. Podle § 317 ZP se na pracovněprávní vztahy 
zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých 
podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, 
nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené 
nepříznivými povětrnostními vlivy. Protože zaměstnavatel nemůže tomuto zaměst
nanci pracovní dobu rozvrhnout a určit tak začátek a konec směny včetně přestávek 
na oddech, nemůže ani kontrolovat dodržování pracovní doby. Proto nemůže být 
u tohoto zaměstnance splněna jedna ze základních podmínek pro nárok na stravenku, 
která by byla daňově účinným výdajem zaměstnavatele.
V případě, že v souladu s kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem tomuto za
městnanci poskytne zaměstnavatel stravenku i při práci z domova, jde u zaměstnance 
o osvobození tohoto nepeněžního příjmu od daně z příjmů ze závislé činnosti dle § 6 
odst. 9 písm. b) ZDP, ale u zaměstnavatele nepůjde o daňově účinný výdaj.

Pokud zajišťuje zaměstnavatel stravování prostřednictvím nákupu a prodeje pou-
kázek na stravování k použití ve vybrané síti stravovacích zařízení (popř. obchodů), 
které mají vyznačenou jmenovitou (nominální) hodnotu poukázky v Kč, nepodlé-
hají poukázky na stravování při nákupu i prodeji DPH. Jedná se totiž o platební 
prostředek nahrazující peníze. Zaměstnavatel nakupuje stravenky od distributora 
nebo od restaurace za cenu bez DPH. Prodej těchto stravenek zaměstnancům rov-
něž není zdanitelným plněním. Stravenky jsou prodávány zaměstnancům za určitou 
cenu, většinou jmenovitou hodnotu poukázky, od které může zaměstnavatel ode-
číst poskytnuté příspěvky (daňově uznatelné a další příspěvky ze sociálního fondu). 
Zaměstnanec pak stravenkou uhradí v restauraci nebo v obchodě vybrané jídlo 
včetně příslušné sazby DPH.

Distributor poukázek, pokud je plátcem DPH, zdaňuje svou provizi základní 
sazbou daně jako zprostředkovatelskou činnost. Odběratel, plátce daně, může uplat-
nit nárok na odpočet daně uplatněné u provize za zprostředkování na vstupu v plné 
výši.
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4.4 Stravování a stravné při pracovní cestě 

Daňově uznatelný příspěvek na stravování nelze uplatnit za zaměstnance, kte-
rému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle ZP. Souběh stravného 
a příspěvku na stravování není možný, neboť by došlo k duplicitě daňových výdajů 
podle § 24 odst. 1 ZDP. Stravné při pracovní cestě je nárokové, a proto musí být 
poskytnuto, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Za den při výkonu 
pracovní cesty přísluší tedy zaměstnanci stravné a za tento den nemůže dostat pří-
spěvek na stravování ani formou stravenky v jakékoliv podobě. Kdyby zaměstna-
nec obdržel při pracovní cestě stravenku a nedostal by stravné (příp. by mu bylo 
stravné kráceno s tím, že již obdržel stravenky v určité hodnotě), znamenalo by to 
nezákonné krácení zákonného nároku zaměstnance zaměstnavatelem ve prospěch 
fakultativního plnění, což není přípustné. Pokud by přesto zaměstnavatel posky-
toval při pracovní cestě vedle stravného i příspěvek na stravování, musel by ho 
poskytnout jako výdaj daňově neúčinný.

Pokud by se zaměstnanec vzdal svého zákonného práva na poskytnutí strav-
ného při pracovní cestě v rámci vyúčtování pracovní cesty po jejím uskutečnění, 
nezakládá mu tato skutečnost nárok na přiznání stravenky, protože na stravenku 
nevzniká zaměstnanci žádný právní nárok, neboť podle ZP jde nikoliv o povinnost 
zaměstnavatele zajistit stravování zaměstnanců, ale pouze o povinnost umožnit 
zaměstnanci stravování. Poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnavatelem je 
tedy jeho fakultativním plněním. Naproti tomu nárok na stravné při pracovní cestě 
delší než pět hodin je zákonným nárokem zaměstnance. V daném případě by se 
obligatorní plnění nahrazovalo fakultativním. 

Pokud je zaměstnanec vyslán v průběhu směny na pracovní cestu, je důležité, 
zda v průběhu směny uplyne doba rozhodná pro vznik nároku na stravné, tzn. zda 
pracovní cesta v průběhu směny trvala alespoň pět hodin. Řešení vazby příspěvku 
na stravování a stravného při pracovní cestě zaměstnance ukážeme na několika 
modifikovaných situacích.

PŘÍKLAD

Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 6:00 do 14:30 uskutečnil pracovní 
cestu s nástupem na pracovní cestu v 9:25.

ŘEŠENÍ
Zaměstnanci vzniká nárok na stravné při pracovní cestě po pěti hodinách pracovní 
cesty, tj. ve 14:25, tedy v průběhu jeho směny. Zaměstnanci tedy nelze poskytnout 
daňově účinný příspěvek na závodní stravování, i když splnil podmínku přítomnosti 
v práci v průběhu stanovené směny aspoň tři hodiny.
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PŘÍKLAD

Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 7:00 do 15:30 uskutečnil pracovní 
cestu s nástupem na pracovní cestu ve 13:00. 

ŘEŠENÍ
Zaměstnanci vzniká nárok na stravné při pracovní cestě po pěti hodinách pracovní 
cesty, tj. v 18:00, tedy mimo průběh jeho směny. Zaměstnanci lze poskytnout daňově 
účinný příspěvek na závodní stravování. Je splněna podmínka, že přítomnost zaměst
nance v práci v průběhu stanovené směny trvala více než tři hodiny.

PŘÍKLAD

Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 7:00 do 15:30 uskutečnil pracovní 
cestu od 11:00 do 16:45.

ŘEŠENÍ
Zaměstnanci vzniká nárok na stravné, protože pracovní cesta trvala v  kalendářním 
dni více než pět hodin. Nárok na stravné však vznikl až po skončení směny, proto lze 
zaměstnanci poskytnout daňově účinný příspěvek na závodní stravování. Je splněna 
podmínka, že přítomnost zaměstnance v práci v průběhu stanovené směny trvala více 
než tři hodiny.

4.5  Specifika stravování v organizačních 
složkách státu a státních příspěvkových 
organizacích

Na poskytování závodního stravování v organizačních složkách státu a ve státních 
příspěvkových organizacích se vztahuje samostatná vyhláška č. 430/2001 Sb., 
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách 
státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění její novely č. 99/2006 Sb. 
a č. 354/2007 Sb. Ve vyhlášce jsou upraveny náklady na závodní stravování a jejich 
úhrada v těchto organizacích, přičemž jsou zde uvedena řešení tří možných forem 
zajištění závodního stravování u těchto organizací:

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím  
vlastních zařízení

V organizaci, která sama zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závod-
ního stravování, tvoří náklady na závodní stravování:
a)  náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných hlavních 

jídel pro závodní stravování,
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b)  náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných doplňko-
vých jídel a nápojů, 

c) ostatní provozní náklady na závodní stravování (náklady na provoz).
Náklady na suroviny (potraviny) se hradí výnosy ze závodního stravování, tvo-

řenými úhradami od strávníků a příspěvkem z FKSP. Náklady na provoz hradí orga-
nizace v plné výši, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková 
organizace na vrub nákladů hlavní činnosti.

Zaměstnanci hradí u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může 
být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu, u doplňkového jídla náklady na 
spotřebované suroviny. Organizace poskytuje strávníkům za sníženou úhradu jedno 
hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci ales-
poň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní 
smlouvě nebo v místě služebního působiště. Další hlavní jídlo v kalendářním dni 
za sníženou úhradu lze poskytnout, pokud strávník vykonává práci pro organizaci 
déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 
poskytnout zaměstnanci podle ZP nebo podle zákona o služebním poměru přísluš-
níků bezpečnostních sborů, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjed-
naném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště. Pokud to umožňuje 
kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, může organizace za sníženou úhradu 
poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni důchodcům. 

Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr poskytnout v době jejich přítomnosti v práci jedno 
hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin, a to v pří-
padě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiné 
organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

Náklady na závodní stravování jsou tvořeny cenou za poskytnutou službu sjed-
nanou ve smlouvě s organizací. Organizace uhradí z těchto nákladů z ceny hlavních 
jídel až 55 %, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková orga-
nizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Uhradit však lze nejvýše do výše 70 % 
horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle § 176 odst. 1 
písm. a) ZP, zbývající část sjednané ceny hradí strávníci, přičemž organizace jim 
může poskytnout příspěvek z fondu. 

Organizace poskytuje strávníkům za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno 
hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci ales-
poň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní 
smlouvě nebo v místě služebního působiště. Další hlavní jídlo v kalendářním dni 
může organizace poskytnout, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle 
než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskyt-
nout zaměstnanci podle ZP nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků 
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bezpečnostních sborů, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném 
v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště.

Náklady na dovoz a výdej jídel při jejich dovážení do vlastní jídelny hradí orga-
nizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace pak na vrub nákladů 
své hlavní činnosti.

Závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou 
organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou

Pokud jsou příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním zařízení závodního stra-
vování jinou organizací nebo právnickou nebo fyzickou osobou a náklady na pro-
voz jsou hrazeny z rozpočtu organizační složky státu nebo na vrub nákladů hlavní 
činnosti příspěvkové organizace, postupuje se obdobně jako při závodním stravo-
vání zabezpečovaném prostřednictvím vlastních zařízení.

V ostatních případech smluvního zajištění závodního stravování ve vlastním 
zařízení prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby 
se považuje za náklady na závodní stravování až 55 % smluvní ceny hlavních jídel, 
maximálně do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 
12 hodin podle § 176 odst. 1 písm. a) ZP. Organizační složka státu tyto náklady 
hradí ze svého rozpočtu, příspěvková organizace je hradí na vrub nákladů své hlavní 
činnosti.

4.6  Specifika stravování v příspěvkových 
organizacích zřizovaných územními 
samosprávnými celky

Na poskytování závodního stravování v příspěvkových organizacích zřízených 
územními samosprávnými celky se vztahuje samostatná vyhláška č. 84/2005 Sb., 
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 
zřízených územními samosprávnými celky, ve znění její novely č. 94/2006 Sb. 
a č. 17/2008 Sb. Tato vyhláška upravuje náklady na závodní stravování a jejich 
úhradu v těchto organizacích, přičemž jsou zde uvedena řešení tří možných forem 
zajištění závodního stravování u těchto organizací:
■ závodní stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení,
■  závodní stravování zabezpečované prostřednictvím organizační složky státu, 

právnické nebo fyzické osoby,
■  závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení organizační složkou 

státu, právnickou nebo fyzickou osobou.
Až na malé výjimky je řešení závodního stravování v těchto organizacích shodné 

s řešením závodního stravování v organizačních složkách státu a ve státních pří-
spěvkových organizacích.


