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V rozmezí od 29. ledna do 7. února 2020 provedla agentura MEDIAN pro Ministerstvo financí výzkum
veřejného mínění zaměřený na daňově zvýhodněné stravování. Dotazování probíhalo metodou CAWI
(online dotazování) a CATI (telefonické dotazování). Celkem se do něj zapojilo 1222 osob.
Ve výzkumu byli osloveni respondenti ze tří cílových skupin – zaměstnanci, zaměstnavatelé a
provozovatelé restaurací. Každé z těchto skupin byly položeny rozdílné otázky zjišťující využívané formy
zvýhodněného stravování a vliv případných změn při zavedení tzv. stravenkového paušálu.
Zaměstnanci, kteří využívají možnosti zvýhodněného stravování, nejčastěji využívají papírové stravenky
(49 %), ve zvýšené míře pak ve velkých městech a na venkově. 32 % zaměstnanců uvedlo, že se stravují
v závodních jídelnách, takto odpověděli nejčastěji lidé pracující v menších či středních městech.
Lidé, kteří zvýhodněné stravování nevyužívají, by nejvíce uvítali peněžní stravenkový paušál (47 %).
Klasické stravenky by uvítalo 17 % dotázaných zaměstnanců, modernější formu stravenkové karty by
zvolilo 18 % respondentů. U tradičních papírových stravenek by zůstali lidé hlavně z Prahy a středních
Čech, respondenti ze zbytku republiky by preferovali navrhovaný peněžní stravenkový paušál.
7 % zaměstnanců odpovědělo, že by využívali zlevněný oběd ve firemní jídelně.

Peněžní stravenkový paušál (fixní částka za odpracovaný den na účet)

11 %

7%
Stravenkovou kartu
47 %

17 %

Klasické papírové stravenky
Dotovaný / zlevněný oběd v podnikové jídelně
18 %
Nevím, nedovedu posoudit
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Pro příspěvek ve formě peněz na účet, místo současných stravenek, se vyslovilo 74 % dotázaných
zaměstnanců, kteří v současnosti využívají stravenky. 46 % si je touto volbou naprosto jistých.
20 % respondentů, kteří v současnosti využívají stravenky, by tuto možnost spíše nevyužívalo,
6% příspěvek ve formě peněz naprosto odmítlo.
Dotázaní zaměstnanci stravenky nejčastěji využívají pro nákup potravin (76 %), v restauracích s nimi
platí 66 % respondentů a 21 % je dává svým rodinným příslušníkům. Lidé v Praze a Čechách stravenky
častěji využívají pro placení v restauracích, na Moravě je lidé více využívají při nákupech potravin. Rozdíl
mezi těmito skupinami je ale malý. 78 % respondentů uvedlo, že by při přechodu z tradičních papírových
stravenek na peněžní stravenkový paušál nezměnilo způsoby, jak se stravují.
Hlavní nevýhodu stravenek vidí zaměstnanci v tom, že nejsou přijímány na všech místech (69 %).
Více než třetině dotázaných zaměstnanců vadí, když se na stravenky nevrací nebo se vrací pouze omezená
částka.

Nejsou akceptovány všude

69 %

Ne vždy vrácena celá částka, popř. nevracení

35 %

Lhůta pro utracení, jinak by propadly

23 %

Lze použít pouze omezené množství

2%

Komplikace - 2. platidlo

1%

Poplatky 3. straně

1%

Nelze za ně koupit vše

1%

Jiná nevýhoda než výše uvedené

1%

Žádné nevýhody, se stravenkami jsem…

17 %

Zaměstnavatelé, kteří nabízejí svým zaměstnancům možnost zvýhodněného stravování, nejvíce využívají
papírové stravenky (50 %), pouze 11 % využívá závodní jídelnu. Žádné daňově zvýhodněné stravování
neposkytuje 36% oslovených zaměstnavatelů. 33 % zaměstnavatelů nevyužívajících daňově zvýhodněné
stravování uvedlo jako hlavní důvody nadměrnou administrativu a vysoké provize pro stravenkové
společnosti. 15 % zaměstnavatelů uvedlo jako důvod pro neposkytování zvýhodněného stravování nezájem
ze strany zaměstnanců, 7 % se odvolalo na finanční důvody.
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Nadměrná administrativa i vysoká provize pro stravenkové firmy
4%
18 %

Nebyl zájem ze strany zaměstnanců

33 %

Nadměrná administrativa

4%

Vysoká provize pro stravenkové firmy

7%

Finanční důvody

9%

10 %

Příliš malá firma

15 %

Jiný důvod
Nevím

35 % zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům v současné době nenabízejí zvýhodněné stravování, by jej
začalo nabízet, pokud by s ním nebyly spojeny poplatky ani nadměrná administrativa. Odpověď „určitě ne“
v tomto případě zvolilo 38 % oslovených společností, menší část (27 %) odpověděla „spíše ne“. Více než
polovina zaměstnavatelů (59 %), kteří v současné době nabízejí daňově zvýhodněné stravování, by přešla
úplně či částečně na nový systém (39 %, resp. 20 %), kdyby byl bez zbytečné administrativy a vysokých
poplatků. Proti jakékoliv změně by byly především podniky nad 250 zaměstnanců (75 %).
Většina oslovených provozovatelů restaurací (82 %) umožňuje placení stravenkami či stravenkovou
kartou. Z toho 45 % přijímá všechny typy stravenek, 37 % pouze některé. Žádné stravenky nepřijímá 18 %
podniků (jedná se především o podniky do 5 zaměstnanců). Hlavními důvody pro přijímání stravenek jsou
vysoká poptávka (52 %) a lepší konkurenceschopnost vůči restauracím v jejich okolí (30 %).

9%

Kvůli vysoké poptávce po placení stravenkami mezi našimi hosty

9%

Kvůli konkurenceschopnosti, přijímají je restaurace v okolí
52 %
30 %

Považuji stravenky za efektivní způsob placení
Jiný důvod

Nejčastějším důvodem pro nepřijímání stravenek je kombinace nadměrné administrativy a vysoké
provize pro stravenkové firmy. Nadměrná administrativa spojená s přijímáním stravenek vadí především
menším restauracím v Čechách a na Moravě do deseti zaměstnanců. Dvě třetiny provozoven, které
přijímají stravenky, se neobává úbytku hostů v důsledku zavedení stravenkového paušálu.
80 % oslovených provozoven by uvítalo, kdyby hosté díky tomuto opatření platili stravenkami méně.
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