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Záznam webináře Stravování zaměstnanců a změny pro rok 2021 
Stravenkový paušál z pohledu daní 
 

Od 1. 1. 2021 mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné 

stravování vedle jídelen a stravenek také v penězích. Tuto změnu přináší stravenkový paušál 

schválený v rámci daňového balíčku. Záznam webináře rozebere výhody i nevýhody 

jednotlivých možností stravování zaměstnanců v roce 2021 a seznámí Vás detailně 

s podmínkami stravenkového paušálu. 

 

Přednáší: Ing. Hana Procházková, vedoucí daňového oddělení VDP Tax 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Díky stravenkovému paušálu využijí příspěvek na stravování i zaměstnanci, kteří na něj zatím 

nedosáhli. Zaměstnavatelům odpadne administrativa a náklady na poplatky a provize, které 

jsou spojené se stravenkami. Má stravenkový paušál kromě řady výhod i nějaké nevýhody? 

Co vše je třeba znát z pohledu daní? Získejte přehledné informace a zvolte nejvýhodnější 

variantu stravování pro Vás i Vaše zaměstnance.  

 

Komu je záznam webináře určen: Záznam webináře je určen vedoucím pracovníkům, 

účetním a personalistům všech odvětví soukromého sektoru i zaměstnavatelům ve veřejné 

sféře. 

 

Program nahrávky webináře: 

Příspěvky na stravování 

Ustanovení zákona platné od roku 2021 

Jakým způsobem lze zaměstnancům poskytnout stravování 

Vlastní stravovací zařízení 

Cizí stravovací zařízení 

Provize stravenkovým společnostem 

Stravenkový paušál 

Výpočet stravenkového paušálu nad limit 

DPH a stravování zaměstnanců 
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Závazná objednávka záznamu webináře Stravování zaměstnanců a 

stravenkový paušál od 2021  
Cena záznamu webináře: 1190,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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