
NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
BENEFIT?

STRAVENKA 
POTĚŠÍ KAŽDÉHO.
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Stravenky vám snad ani není třeba doporučovat. Nebo si dokážete 
představit, že byste si každý den nedali teplý oběd, ale přitom měli odvést 
pořádný výkon v práci.
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Stravenka je nejoblíbenější benefit mezi zaměstnanci, myslí si to 93 % z nich. 
75 % zaměstnanců v ČR využívá systém zaměstnaneckého stravování. 
60 000 zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům stravenky. 
1 300 000 zaměstnanců v ČR využívá stravenky. Finanční úspora oproti 
výplatě do mzdy je 34%.
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Stravenky mohou mít dle vašich požadavků libovolnou nominální hodnotu, 
kterou je možno v průběhu smluvního vztahu změnit. Na každou šekovou 
knížku je možné uvést jméno zaměstnance nebo je lze opatřit vaším logem 
či adresou. 
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 Úspora zaměstnavatele: Daňově uznatelný náklad až 
do výše 55 % hodnoty stravenky.

 Navýšení příjmu zaměstnance: Příspěvek na stravenky 
od zaměstnavatele zvýší zaměstnanci čistý roční příjem, 
který je osvobozen od platby příspěvků na sociální 
a zdravotní pojištění a od daně z příjmu.

 Podpora zdravého životního stylu: Zvýší výkonnost, 
produktivitu a efektivitu.
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PŘÍKLAD ÚSPORY PRO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

Potěšení 
každý den

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Svým zaměstnancům můžete přilepšit penězi – navýšit plat anebo jim dáte stravenky. Podívejte se na příkladu, která 
z těchto dvou možností vyjde výhodněji.

SROVNEJTE DVĚ VARIANTY zvýšení platu/měsíc 
pro 50 zaměstnanců

21 stravenek/měsíc 
po 131 Kč

Zaměstnavatel za měsíc zaplatí: 75 653 Kč 75 653 Kč

Zaměstnavatel za měsíc odvede na pojistném: 25 722 Kč 0 Kč

Zaměstnavatel zaplatí za měsíc celkem: 101 374 Kč 75 653 Kč

Zaměstnavatel za rok uspoří: 0 Kč 308 662 Kč

Roční příjem zaměstnance se zvýší o: 12 510 Kč 18 157 Kč

Výpočet je nastaven na 55% podíl zaměstnavatele na hodnotě stravenky a předpokládá 21 pracovních dní v měsíci. 

SPOČÍTEJTE SI  
SVOJI SLEVU NA DANI

PODÍVEJTE SE NA VIDEO O TOM, 
CO STRAVENKA UMÍ

CHCETE VĚDĚT, JAK JE TO 
S LEGISLATIVOU STRAVENEK?

CHCETE VĚDÉT VÍC? PŘEJDĚTE DO ON-LINE

Objednám 
poukázky

V aplikaci Up si 
objednám mnou 

vybrané poukázky. 
Můžou být i na jméno 

zaměstnance.

Vyrobeno  
do dvou dnů

Vaši objednávku 
zpracujeme 

a vyrobíme u nás 
v ČR do dvou 

pracovních dnů.

Přijde mi e-mail
Potvrdíme vám, 
že objednávka je 

na cestě a odešleme 
číslo zásilky pro 

sledování on-line.

Dostanu balíček
Objednané poukázky 
doručí Česká pošta 
na vámi zvolenou 

doručovací adresu.

Jsem v pohodě
Zaměstnanci si 

užívají všech výhod 
poukázek Up ČR.

22


