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PENĚŽITÝ PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ
V rámci daňového balíčku pro rok 2021, který je obsažen v zákoně č. 609/2020 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byla mimo jiné přijata 
i úprava, která od ledna 2021 umožňuje zaměstnavateli poskytovat zaměstnancům peněžitý 
příspěvek na stravování za daňo vě zvýhodněných podmínek, tzv. stravenkový paušál. Jde 
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o  alternativu k papírovým stravenkám, které jsou dlouhodobě oblíbeným zaměstnaneckým
benefi tem. Motivací k přijetí nové právní úpravy bylo zareagovat na některá negativa, která
jsou se straven kami spojena, a zároveň umožnit poskytování daňově zvýhodněného příspěv-
ku na stravování širšímu okruhu zaměstnanců.

O tom, zda je zavedení stravenkového paušálu krokem správným směrem, byla vedena 
řada politických diskuzí, které na tomto místě není potřeba zmiňovat. Smyslem a účelem 
tohoto článku je tak především seznámit čtenáře s výkladem právní úpravy, která byla na-
konec přijata, a to na úvod z pohledu zákoníku práce. Ačkoliv je totiž stravenkový paušál 
upraven (jen) v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDP“), tedy v daňovém předpise, jeho konkrétní ustanovení pracují s pojmem „směna 
podle zákoníku práce“, a to jak pro účely osvobození stravenkového paušálu od daně z pří-
jmů (a tím i pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) na straně zaměstnance 
(viz § 6 odst. 9 písm. b) ZDP), tak pro účely uznatelnosti výdaje (nákladu) na stravenkový 
paušál na straně zaměstnavatele (viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP).

Než tedy bude přistoupeno k výkladu stravenkového paušálu z hlediska daňového, je tře-
ba vyložit, jak je defi nována směna v zákoníku práce, resp. jak pojem „směna podle zákoníku 
práce“ užívaný daňovými předpisy vykládat z pohledu pracovního práva.

Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE
Úprava směny v zákoníku práce
Legální defi nice směny je uvedena v § 78 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Směna je tímto ustanovením defi nována 
tak, že se jedná o „část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec po-
vinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat“. V této defi nici 
lze najít několik pojmových znaků směny:

jedná se o část pracovní doby, tj. ne doby odpočinku. Do směny tak nenáleží žádné
doby odpočinku, protože ty nejsou součástí pracovní doby. Součástí směny tak zejména
nejsou přestávky v práci na jídlo a oddech (§ 88 ZP). Naproti tomu bezpečnostní pře-
stávky (§ 89 ZP) se započítávají do pracovní doby, a jsou tedy i součástí směny;
součástí směny není práce přesčas. Z defi nice práce přesčas (§ 78 odst. 1 písm. i) ZP) to-
tiž vyplývá, že se koná mimo rozvrh směn. V rámci rozvrhu směn tak nesmí být součástí
směn práce přesčas a tato práce se nekoná ve směnách, ale mimo ně;
směny musí být předem rozvrženy v písemném rozvrhu směn (§ 84 ZP) – k tomu
viz dále.
Jestliže je tedy pracovní dobou obecně doba, v níž je zaměstnanec povinen konat práci

nebo být na pracovišti připraven k výkonu práce, pak směnou už je přesně vymezená část 
pracovní doby ve smyslu „od – do“.

PŘÍKLAD 1
Pracovní dobou zaměstnance je tedy například 40 hodin týdně. Z tohoto údaje je 
zřejmý týdenní „fond pracovní doby“, nelze z něj však zjistit, ve které dny a hodi-
ny je zaměstnanec povinen pracovat. Směnou je pak např. úsek v pondělí od 6:00 
do 14:30 s vymezenou 30minutovou přestávkou v práci na jídlo a oddech. Směna 
tedy už dostatečně přesně říká, kdy má zaměstnanec konat práci.

Pokud jde o minimální a maximální délku směny, pak maximální délku směny sta-
noví zákoník práce na 12 hodin (§ 83 ZP obecně a § 85 odst. 3 ZP zvlášť pro pružné rozvržení 
pracovní doby). Minimální délka směny nicméně nijak upravena není. To znamená, že 
směny mohou být podle okolností (zejména při kratší pracovní době) i velmi krátké v řádu 
několika málo hodin. Stále se však jedná o směnu, protože je splněna výše uvedená defi nice.

PENĚŽITÝ PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ
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PŘÍKLAD 2
Zaměstnanec má sjednanou kratší pracovní dobu 12 hodin týdně, kterou mu za-
městnavatel rozvrhne do 4 směn od úterý do pátku vždy od 8:00 do 11:00. I takto 
krátké 3hodinové úseky pracovní doby jsou směnami podle zákoníku práce.

Rozvržení směn
Defi nice směny, jak byla uvedena výše, dále hovoří o předem stanoveném rozvrhu směn. 
Odkazuje se tím na úpravu rozvrhování pracovní doby, kdy rozvržení pracovní doby smí být 
rovnoměrné, nerovnoměrné, pružné nebo smí zaměstnavatel odměňující mzdou zavést kon-
to pracovní doby. U rovnoměrného rozvržení pracovní doby, nerovnoměrného rozvržení 
pracovní doby a u konta pracovní doby je zaměstnavatel podle § 84 ZP povinen vypracovat 
písemný rozvrh týdenní pracovní doby.

V rovnoměrném rozvržení pracovní doby zaměstnanec v každém týdnu odpracuje celý 
svůj „úvazek“, tedy celý „fond pracovní doby“. Rozvrh pracovní doby se tak zpravidla opaku-
je a je pravidelný, nicméně není to podmínkou.

PŘÍKLAD 3
Rovnoměrné rozvržení 40hodinové pracovní doby tedy může vypadat tak, že za-
městnanec pracuje od pondělí do pátku v 8hodinových směnách od 7:00 do 15:30 
s vymezenou 30minutovou přestávkou v práci na jídlo a oddech. Jiným příkladem 
je rozvrh směn od pondělí do čtvrtka v 10hodinových směnách od 7:00 do 17:30 
s vymezenou 30minutovou přestávkou v práci na jídlo a oddech. Třetím příkladem 
může být i rozvrh směn od pondělí do středy v 10hodinových směnách od 7:00 
do 17:30 s vymezenou 30minutovou přestávkou v práci na jídlo a oddech, a ve čtvr-
tek a v pátek v 5hodinových směnách od 7:00 do 12:00. Rovnoměrným rozvržením 
pracovní doby by byl i případ, kdy by se tyto příklady rozvrhů vzájemně střídaly. 
Pořád je totiž zachováno, že zaměstnanec odpracuje v každém týdnu svou týdenní 
pracovní dobu.

V nerovnoměrném rozvržení pracovní doby zaměstnanec odpracuje svůj „úvazek“ 
až v průměru za vyrovnávací období, které stanoví zaměstnavatel a smí činit až 26 týdnů 
po sobě jdoucích a kolektivní smlouvou smí být prodlouženo až na 52 týdnů po sobě jdou-
cích. Zaměstnavatel proto musí rozvrhnout směny na celé toto vyrovnávací období.

PŘÍKLAD 4
Zaměstnavatel určí nerovnoměrné rozvržení pracovní doby s vyrovnávacím ob-
dobím 8 týdnů. To znamená, že zaměstnavatel musí vždy rozvrhnout směny pře-
dem na celých 8 týdnů, a to tak, aby byl zaměstnanci za toto období rozvržen 
celkem 8násobek jeho týdenní pracovní doby – při pracovní době 37,5 hodiny týdně 
tedy např. 8 × 37,5 = 300 hodin.

V kontu pracovní doby pak rovněž funguje vyrovnávací období, nicméně konto umožňu-
je rozvrhovat směny postupně podle potřeb zaměstnavatele, tedy ne na celé vyrovnávací 
období dopředu, ale tzv. salámovou metodou, tedy postupným „porcováním“ směn na vy-
rovnávací období.

Ve všech těchto případech (rovnoměrné rozvržení, nerovnoměrné rozvržení, konto pra-
covní doby) je podle § 84 ZP zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní 
pracovní doby (rozvrh směn) a pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době, 
musí jej s tímto rozvrhem (nebo jeho případnou změnou) seznámit nejméně 2 týdny předem 
(u konta pracovní doby nejméně 1 týden předem). Z tohoto rozvrhu pak vyplývá, co jsou
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směny daného zaměstnance. Rozvrh směn tak hraje klíčovou roli při kontrolách inspekto-
rátů práce zaměřených na oblast pracovní doby a lze předvídat, že bude hrát důležitou roli 
i při kontrolách daňových právě v oblasti stravenkového paušálu. Zaměstnavatelům tak lze 
doporučit nepodceňovat význam rozvrhu směn a vypracovávat jej předem, písemně 
a prokazatelně s ním seznamovat zaměstnance.

Na druhou stranu písemná forma se v tomto případě posoudí podle § 562 odst. 1 zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tak, že je zachována 
i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky 
umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Rozvrh směn totiž není tzv. dů-
ležitou písemností ve smyslu § 334 odst. 1 ZP a netrvá se tak na jeho doručení zaměstnanci 
ve formě vlastnoručně podepsaného originálu.

Rozvrh směn tedy může být vypracován a zaměstnanec s ním seznámen i  elektronicky, 
např. e-mailem, tabulkou zpracovanou v některém používaném tabulkovém procesoru 
(např. Microsoft Excel) nebo prostřednictvím elektronického HR portálu používaného za-
městnavatelem. Důležité je, aby byl tento rozvrh a seznámení zaměstnance s ním průkazný, 
tj. aby zaměstnavatel při kontrole mohl doložit, že jej skutečně dostatečně předem vypraco-
val a včas s ním zaměstnance seznámil. Nicméně není třeba trvat na tom, že by měl zaměst-
nanec rozvrh směn podepsat – seznámení lze prokázat jakýmkoliv hodnověrným způsobem, 
nikoliv nutně jen podpisem zaměstnance na kopii rozvrhu směn.

PŘÍKLAD 5
Zaměstnavatel určí nerovnoměrné rozvržení pracovní doby s vyrovnávacím obdo-
bím 8 týdnů. Na toto období tak vypracuje např. v „Excelu“ rozvrh směn, kde zaměst-
nancům jmenovitě rozvrhne pracovní dobu do směn. Tuto tabulku zaměstnavatel 
následně rozešle zaměstnancům e-mailem, dále ji vytiskne a rozvěsí na nástěnky 
umístěné na strategických místech v areálu zaměstnavatele. Při kontrole pak zaměst-
navatel zpětně doloží tyto rozvrhy směn a na žádost kontrolního  orgánu též e-maily, 
kterými tento rozvrh rozeslal zaměstnancům. Podpisy zaměstnanců na rozvrhu na-
opak vyžadovány být nesmí, neboť nejsou právní úpravou  předepsány.

V případě pružného rozvržení pracovní doby zaměstnavatel určuje jen úseky základní 
a volitelné pracovní doby. V rámci volitelné pracovní doby si pak zaměstnanec sám určuje 
začátek a konec pracovní doby. V tomto případě je tak za směnu daného zaměstnance třeba 
považovat tu část pracovní doby základní i volitelné, kterou zaměstnanec v daném dni 
odpracuje. To nepřímo vyplývá i z § 85 odst. 3 ZP, jež i u pružného rozvržení pracovní doby 
používá pojem „směna“, když stanoví její maximální celkovou délku.

Výkon práce mimo rozvrh směn
Bude-li zaměstnanec konat práci mimo rozvrh směn, pak z hlediska výše vyložené zákonné 
defi nice nepůjde o směnu. S ohledem na skutečnost, že se do směn rozvrhuje celá pracovní 
doba zaměstnance (výjimkou je pouze specifi cká úprava u konta pracovní doby), bude se 
zpravidla vždy jednat o práci přesčas daného zaměstnance.

V případě výkonu práce mimo rozvrh směn tak pojmově nejde o směnu a podle na-
šeho názoru tedy není možné zaměstnanci poskytovat stravenky nebo stravenkový paušál 
jako daňově zvýhodněný příspěvek na stravování. Na druhou stranu v těchto případech může 
mít zaměstnanec nárok na cestovní náhrady podle § 152 písm. c) ZP ve formě cestovních 
výdajů, které zaměstnanci vznikly při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo 
rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Při splnění zákonných pod-
mínek tak zaměstnanci bude příslušet mimo jiné stravné. K těmto situacím bude docházet 
zpravidla v případech, kdy bude zaměstnanci nařízena práce přesčas na den pracovního kli-
du, tj. mimo rozvrh směn, a nebude navazovat na žádnou směnu.

PENĚŽITÝ PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ
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PŘÍKLAD 6
Zaměstnanec pracující od pondělí do pátku má na sobotu dohodnuto, že drží pra-
covní pohotovost. Během držení pracovní pohotovosti však dojde k události, která 
vyžaduje jeho přítomnost na pracovišti. Zaměstnanec se tak mimo rozvrh směn vy-
praví do práce a na pracovišti stráví celkem 6 hodin. Půjde o práci přesčas, nepůjde 
o směnu, nicméně půjde o mimořádnou cestu do místa výkonu práce mimo rozvrh
směn, a zaměstnanci tak vznikne právo na cestovní náhrady včetně stravného.

Rozdělená směna
Zákoník práce v § 130 pracuje i s pojmem rozdělená směna. Jde o případy, ve kterých za-
městnavatel rozvrhne zaměstnanci směnu tak, že je rozdělena na 2 nebo více částí, přičemž 
souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny. V tomto případě je však 
třeba všechny části rozdělené směny považovat za jednu směnu. Rozdělená směna má 
tak vliv pouze z hlediska nároku zaměstnance odměňovaného platem na příplatek za rozdě-
lenou směnu. 

Noční směna
V praxi se lze také běžně setkat s termínem noční směna, která se vyznačuje tím, že zpra-
vidla začíná v jednom dni, končí až ve dni následujícím a zahrnuje tak z velké části výkon 
noční práce. Noční prací se rozumí práce v noční době, tj. od 22:00 do 6:00. Z hlediska záko-
níku práce je však třeba i takovou směnu považovat pořád za jednu směnu, ačkoliv začala 
v jednom dni a skončila až ve dni následujícím.

Směna u práce z domova
Pokud jde o zaměstnance pracující z domova (v režimu tzv. home offi ce), pak z  hlediska 
zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace není důvod, proč by k nim mělo být 
 přistupováno odlišně než k zaměstnancům pracujícím na pracovišti zaměstnavatele. Práce 
z domova přitom může mít z hlediska rozvrhování pracovní doby dvojí podobu.

V první podobě i při práci z domova rozvrhuje pracovní dobu do směn zaměstna-
vatel. Pak se na výkon práce uplatní zákoník práce bez výjimek plynoucích z § 317 ZP, tedy 
i pravidla o rozvrhu směn. V takovém případě je zaměstnavatelem rozvržená část pracovní 
doby směnou podle výše popsané defi nice.

Ve druhé podobě si při práci z domova rozvrhuje pracovní dobu sám zaměstnanec. 
Zde se už uplatní i § 317 písm. a) ZP a na tohoto zaměstnance se nevztahuje úprava rozvržení 
pracovní doby. Zdálo by se tak, že tento zaměstnanec nepracuje ve směnách. Na druhou 
stranu to, že si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu, znamená, že si sám předem 
určí, ve které dny a časy se bude výkonu práce věnovat, tj. rozvrhuje si pracovní dobu 
do směn. Směna je totiž defi nována v obecném ustanovení o pracovní době (§ 78 ZP), 
 které není výše citovaným § 317 písm. a) ZP vyloučeno. Stále se tak bude jednat o směnu 
a z hlediska výše uvedených principů rovného zacházení a zákazu diskriminace není dobrý 
důvod zaměstnance pracujícího z domova vylučovat ze zaměstnaneckých benefi tů jen proto, 
že si pracovní dobu rozvrhuje samostatně. 

„Směny“ a práce na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr
Největším oříškem tak je, jak posoudit výkon práce zaměstnanců pracujících na základě do-
hod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce (dále jen 
„DPP“) nebo dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“). Zákoník práce totiž v § 77 odst. 2 
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písm. d) stanoví, že na práce konané na základě DPP a DPČ se nevztahuje právní úprava 
pracovní doby a doby odpočinku. Striktně formálně a gramaticky vzato proto zaměst-
nanci pracující na DPP či DPČ směny nemají. Na druhou stranu již před rokem 2021 se pro 
účely daňové uznatelnosti nákladů (výdajů) na stravenky pro zaměstnance pracující na DPP 
a DPČ takto striktní výklad nevžil a převážil spíše účeloslovný výklad, kdy odborná veřejnost 
připouštěla (za určitých podmínek) jako daňově uznatelné i výdaje na stravenky pro zaměst-
nance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.1)

Zákoník práce navíc v § 77 odst. 2 nevylučuje použití ustanovení o péči o zaměstnance 
na zaměstnance pracující na DPP či DPČ, a proto § 236 ZP, který je právním základem posky-
tování stravování zaměstnancům, platí i pro zaměstnance pracující na základě DPP či DPČ. 
Stejně tak § 77 odst. 2 ZP nevylučuje, že by zaměstnavatel mohl rozvrhovat směny i zaměst-
nancům pracujícím na základě DPP či DPČ.

Přípustnost rozvržení směn na DPP či DPČ potvrdila již i judikatura Nejvyššího soudu, 
která dovodila, že „nic nebrání tomu, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem přesto 
sjednali rozvržení pracovní doby, a to zcela podle jejich svobodné vůle. Zaměstnavatel 
je při rozvržení pracovní doby zaměstnanci konajícímu práci na základě dohody o pracovní 
činnosti vázán pouze ustanovením § 77 odst. 2 písm. d) zák. práce, podle kterého výkon prá-
ce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí přesáhnout 12 hodin 
během 24 hodin po sobě jdoucích. Zaměstnavatel si tak může se zaměstnancem napří-
klad sjednat, ve kterých dnech je zaměstnanec práce povinen vykonat, ale bez bliž-
šího rozvržení pracovní doby v těchto dnech. V takovém případě je pak zaměstnavatel 
povinen ve sjednaných pracovních dnech zaměstnanci přidělit práci s tím, že přesné vyme-
zení pracovní doby v těchto dnech je ponecháno jeho aktuálním potřebám. Nebo 
také zaměstnavatel může vypracovat písemný rozvrh pracovní doby ( pracovních 
směn) pro určité období (týdenní, měsíční nebo jiné) a seznámit s ním zaměstnance. Po-
tom je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle tohoto rozvrhu a zaměst-
nanec je povinen v této době pracovat.“2)

Pokud je tedy pracovní doba zaměstnance pracujícího na DPP či DPČ předem  rozvržena 
tak, že splňuje defi nici směny, jak byla podána v úvodu tohoto článku, pak lze na danou 
situa ci nahlížet tak, že zaměstnanec má fakticky rozvržené směny, resp. že na rozvr-
ženou pracovní dobu je možné pohlížet jako na směny zaměstnanců v pracovním poměru. 
Z tohoto pohledu by pak i podmínky, za nichž je příspěvek na stravování daňově zvýhodněn 
(tj. osvobozen na straně zaměstnance a uznán jako náklad na straně zaměstnavatele), měly 
být totožné jako u zaměstnanců v pracovním poměru.

Jestliže však zaměstnanec pracující na DPP či DPČ nebude mít pracovní dobu předem roz-
vrženou, ale na práci v jednotlivých dnech a v konkrétním rozsahu se domlouvá se zaměst-
navatelem ad hoc, pak výkon práce v takovém dni již nelze považovat za „směnu“, protože 
pracovní doba nebyla předem rozvržena a chybí tak jeden z defi ničních znaků směny. Rovněž 
pro tento názor lze najít oporu i v odborné literatuře z doby předcházející zavedení stravenko-
vého paušálu: „Zaměstnanci pracující na základě některé z dohod mohou obdržet příspěvek 
na stravování, jestliže jej zaměstnavatel poskytuje; aby byl příspěvek daňově uznatelným 
nákladem, musí být nicméně takový zaměstnanec přítomen v práci během stano-
vené směny aspoň tři hodiny. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od pracovního poměru, kde 
má zaměstnavatel povinnost rozvrhnout týdenní pracovní dobu (§ 81), určit počátek a konec 

1)  Viz např. DĚRGEL, M., Příspěvek na stravování na dohodu o provedení práce a odměna z DPP, Právo
a mzda, ročník 2015, č. 2, str. 53: „Podle § 74 odst. 2 ZP sice v dohodách o pracích konaných mimo
pracovní poměr nemusí zaměstnavatel rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, což ale na druhé straně 
rozvrhu směn nebrání. Bude-li u zaměstnance pracujícího na DPP rozvržena pracovní doba do
směn, a v daném dni jeho přítomnost v práci během stanovené směny potrvá alespoň 3 ho-
diny, pak může zaměstnavatel daňově uplatnit příspěvek na závodní stravování za tento
den. Samozřejmě při splnění dalších podmínek a omezení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 ZDP.“

2) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2020, sp. zn. 21 Cdo 1840/2020.
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směn, v pracovněprávním vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní 
poměr tyto povinnosti nemá (§ 74 odst. 2), bude poskytování příspěvku na stravování 
v mnoha případech spíše teoretickou možností.“3) 

Mgr. Michal VRAJÍK, samostatný advokát
Mgr. Tomáš TROJAN, advokátní koncipient
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