6 HROZEB

STRAVOVACÍHO PAUŠÁLU

1

PLÝTVÁNÍ VEŘEJNÝMI PENĚZI – NEBUDE NA DŮLEŽITÉ VĚCI
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•
	
MF říká, že dopad stravovacího paušálu na veřejné rozpočty bude mínus 4,9 mld. Kč ročně
• odborné studie uvádí dokonce až mínus 20 mld. Kč (Grant Thornton)
• to jsou vyšší důchody o 700 Kč měsíčně nebo vyšší platy učitelů o 11 000 Kč měsíčně
• o více než miliardu Kč přijdou obce, o další peníze kraje
• MF chce rušit daňové výjimky, ale paušálem novou zavádí
• proti paušálu se vymezují nezávislí ekonomové a experti z Komory daňových poradců
• paušál se nezapočítává zaměstnancům do dovolené, nemocenské, odstupného stejně jako do důchodu
• lidé nedostanou nic navíc – když zaměstnavatel dnes neposkytuje stravování, tak je to proto,
že na to nemá (průzkum PPM, 2020)

ZAVÍRÁNÍ RESTAURACÍ
	
•
paušál přinese ztrátu na tržbách pro gastro segment 35 mld. Kč a ztrátu 29 000 pracovních míst
(IOM VŠE pro AMSP, 2020)
• negativní dopady na restaurace uznává i MF
• lidé se stravenkami chodí na oběd 3x častěji než lidé bez stravenek
(PPM pro AMSP 2018, Focus pro Spotřebitelské fórum, 2020)
• přes 2 000 restaurací podepsalo výzvu proti zavedení paušálu https://prozams.cz/vyzva/
• proti paušálu jsou i další zástupci restaurací jako platforma Moje restaurace při Asociaci malých
a středních podniků (AMSP), Sdružení pro zaměstnanecké stravování (PROZAMS),
Asociace restauratérů (APRON)…

LIKVIDACE KANTÝN A KONEC OBĚDŮ ZA 30 KČ
•
	
73 % zaměstnavatelů se domnívá, že zavedení stravovacího paušálu by snížilo návštěvu jídelen
•
	
96 % zaměstnavatelů říká, že stávající systém funguje (PPM pro Svaz průmyslu, 2020)
• vedle Svazu průmyslu a dopravy nesouhlasí s paušálem další zaměstnavatelé
(Unie zaměstnavatelských svazů) a malí i velcí provozovatelé kantýn (Aramark)
• 	
příběh Českých drah – v době, kdy nebyla podepsána kolektivní smlouva,
na obědy chodila jen pětina zaměstnanců

NEGATIVNÍ DOPADY NA OBČANY V DŮCHODOVÉM VĚKU
•
	
nebude na valorizaci důchodů
•
	
řada důchodců se stravuje v kantýnách, které se budou zavírat
nebo budou výrazně zdražovat své služby

ZMĚNA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ
– ČEŠI BUDOU TLOUSTNOUT A ZVÝŠÍ SE NEMOCNOST
• pouze 5,5 % lidí by paušál utratilo za obědy
• 24 % lidí by paušál využilo na spoření a 14 % na splátky půjček
(agentura Focus pro Spotřebitelské fórum, 2020)
• lidé bez stravovacích benefitů obědvají nepravidelně a méně kvalitně (agentura
Focus)
• proti paušálu se vymezují lékařské kapacity a odborníci na výživu
jako MUDr. Kateřina Cajthamlová nebo RNDr. Pavel Suchánek (IKEM)

