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Účtování stravenek – ceniny, obědy 

Stravné tuzemské – veřejná správa (§ 109 odst. 3 ZP) v roce 2022 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce 
ve výši 

2021 od 20. 8. 2022 

a) trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 91 Kč – 108 Kč 120 Kč – 142 Kč 
b) trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138 Kč - 167 Kč 
c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 217 Kč – 259 Kč 

Minimální výše tuzemského stravného – podnikatelé 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku 
práce nejméně ve výši 

2021 od 20. 8. 2022 

a) trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 91 Kč 

b) trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138 Kč 

c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 217 Kč 

Optimální výše tuzemského stravného – podnikatelé 

2021 od 20. 8. 2022 

a) trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 108 Kč 

b) trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 167 Kč 

c) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 259 Kč 

Zásady účtování 

1) Konkrétní úpravu  stravného je vhodné mít ve vnitřní směrnici, jinak je nárok na úrovni minimálních částek.

2) Provize se přičítá k hodnotě stravenky včetně DPH a pak je možné z této provize uplatnit příslušný nárok do daňově

uznatelných výdajů - max. 55 % z hodnoty stravenky (s respektováním omezení ve výši 70 % stravného vymezeného

pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4

ZDP.

3) V příkladu není uplatněn nárok  na odpočet DPH u částky, která není hrazena zaměstnancem!

Neuplatnění nároku na odpočet je proto, že se nejedná se o ekonomickou činnost, ale benefit – tzv. Dříve uznávané
důvody.
KOOV č. 541/20.03.19 - Ing. Tomáš Brandejs, daňový poradce, číslo osv. 3191 - Výklad §15 zákona o DPH ve vztahu
ke stravenkám – citace uvádí, že se jedná o ekonomickou činnost. Opouští se tedy letité tvrzení, že se nejedná o
ekonomickou činnost, ale jen benefit?? Názory nejsou jednotné.

Zaměstnavatel je oprávněn k odpočtu daně na vstupu, jelikož předmětné přijaté zdanitelné plnění používá v rámci jeho

ekonomických činností pro účely uskutečňování zdanitelných plnění poskytnutí stravovací služby s místem plnění

v tuzemsku, tedy pro plnění s nárokem na odpočet daně.

V našem příkladu se jedná o víceúčelový poukaz, který není předmětem daně pro svoji neurčitost.

4) Je třeba evidovat příjem, výdej cenin – stravenek, nárok za příslušný měsíc a stravenky – ceniny fyzicky inventarizovat.

5) Není správné při výdeji stravenek cenin účtovat přímo na účet 527 – Sociální náklady, protože stravenky nemusí být

v budoucnu spotřebovány v daném roce.

Je to možné jen za předpokladu, že opravdu ke konci roku přepočtete a zohledníte nároky zaměstnance a správnou

výši nákladového účtu, který je účtem daňových nákladů.

Můžeme do nákladů účtovat v případě, že se nejedná o ceniny, ale o již spotřebované obědy podle faktury stravovacího

zařízení (obvykle po skončení měsíce, který se fakturuje) – varianta 4.

6) Je opravdu provize součástí hodnoty stravenky?

Doporučuji  rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Afs 33/2013–34. Z rozsudku plyne, že provize je pro účely

zákona o daních z příjmů započítávána do hodnoty stravenky, a tak je také posuzována I pro účely daňově účinných

nákladů. To všechno přesto, že pro účely účetnictví se ceniny oceňují pořizovací cenou a hodnota provize do jejich

hodnoty nevstupuje. NSS konstatuje, že povaha stravenek z hlediska účetního není relevantní pro účely ZDP, který

náklady na stravování řeší odlišným způsobem.

Doporučujeme PŘEHLED ÚČETNÍHO PORTÁLU – Plnění poskytovaná zaměstnavatelem BENEFITY 

Doporučujeme PŘEHLED ÚČETNÍHO PORTÁLU - Cestovní náhrady  

http://www.codexisuno.cz/5xj
http://www.codexisuno.cz/5xf
http://www.codexisuno.cz/5xf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0033_7Afs_130_20140310085233_prevedeno.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/4-plneni-poskytovana-zamestnavatelem-benefity-14-G.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-cestovni-nahrady-10-G.html
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3. Stravenka – cenina má nominální hodnotu 200 Kč, provize 5 % z ceny bez DPH,

zaměstnanec nedaňovou část ceniny platí dohodou prostřednictvím výplaty

Vnitřní směrnice zaměstnavatele 

Každému zaměstnanci, který odpracuje směnu – 8 hodin je poskytnut benefit – cenina v hodnotě 200 Kč. 

Firma přispívá zaměstnancům v nejvyšších možných částkách podle ZDP, zaměstnanci si hradí daňově 

neuznatelnou část na cenině.  

Celou provizi hradí firma. 

Příklad z praxe  3 

Hodnota stravenky – cenina 200,00 Kč 

Provize poskytovatele stravenek – zprostředkování 5 %     10,00 Kč 

DPH k provizi 21 %  2,10 Kč 

Celkem   212,10 Kč 

TEST – Celkem maximální částka do daňově uznatelných nákladů 

55 % z 212,10 Kč = 116,66 Kč (zaokrouhleno matematicky na jednu stravenku) maximálně  99,40 Kč 

v souladu s omezením podle ZP (142 Kč x 70 % = 99,40 Kč)    

Daňově neuznatelné část je hrazena zaměstnancem    

% Výsledek TESTU = nutno zredukovat na maximální možnou částku. 

1 ks  cenina stravenka – 200 Kč zaokrouhleno na desetihaléře 

  49,70 % 

  50,30 % 

100,00 % 

Účetní operace související s výplatou za září 2022 
Částka 

v Kč 
MD Dal 

1. 
30. 9. 2022

Nákup 100 ks stravenek á 200 Kč = 20 000 Kč
20 000,00 213 

321 

2. Provize 1000 Kč + DPH 210 Kč = 1 210 Kč 1 210,00 
518N 

(528N) 

4. 

1. 10.  2022
Předání zaměstnancům stravenek fyzicky celkem 90 ks

10 ks zůstává v pokladně cenin.

Pepa 30 ks

Lojza 30 ks

Andrea 30 ks

6 000,00 335/P 

6 000,00 335/L 

6 000,00 335/A 

KZ 

1. 10.  2022

Pokladna cenin = 10 ks stravenek o jmenovité hodnotě

200 Kč = 2 000Kč

2 000,00 

5. 

31. 10. 2022 Výplata za říjen 2022 – 21 pracovních dnů

Pepa -    nárok na 19 stravenek x 99,40 Kč = 1 888,60 Kč 

1 888,60 
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