
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anotace: 

Bakalářská práce „Daňová problematika a její řešení v průmyslovém podniku“ se zabývá 

zkoumáním optimálního řešení daňové problematiky v oblasti odměňování a motivace 

zaměstnanců. Teoretická část je věnována pojmu daňový systém, funkce daní, daňový 

systém České republiky a členění benefitů. V praktické části se věnuji využití daňových 

benefitů v konkrétním podniku. Cílem práce je tedy analyzovat využití daňových benefitů 

za účelem snížení mzdových nákladů podniku. 

 

 

Abstract: 

The thesis „ Tax Problems and Solutions in the Industrial Enterprise“ examines the optimal 

solution of the tax problems in the field of remuneration and motivation of the employees. 

The theoretical part of the thesis deals with the concept of the taxation system, the function 

of tax, taxation system of the Czech Republic and the structure of benefits. In the practical 

part of the thesis, I focus on using tax-free tax benefit in the particular company. The aim 

of this thesis is to analyze using tax-free benefits in order to reduce payroll load of the 

company. 
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1. Úvod 

Daňový systém příslušného státu a daňové zatížení právnické osoby hraje mnohdy 

rozhodující roli při vstupu investora na trh. Nejsou volby, kdy by tématem předvolebního 

boje nebyly daně. 

Podle žebříčku OECD, který srovnává daňová zatížení mezd mezi 34 členskými zeměmi, 

se Česká republika umístila na 9. místě, tedy hodně nahoře. Významnou část nákladů 

společnosti tvoří náklady na zaměstnance. 

Firmy v Česku z celkových nákladů na zaměstnance s průměrnou mzdou 24 526 Kč loni 

odvedly státu 42,4%. Letos zdanění ještě vzrostlo, takže posun vzhůru bude pokračovat. A 

stejný směr se dá čekat i v případě, že volby příští rok vyhraje opoziční ČSSD. Ekonomové 

se přitom shodují, že vysoká daňová zátěž mezd není dobrá. Čím vyšší daně, tím menší 

motivace pro firmy, aby zaměstnávaly. 

Cenu zaměstnanecké práce zvedlo v posledních dvou letech několik opatření. Jednak se 

omezila základní sleva na dani o stokorunu měsíčně kvůli takzvané povodňové dani v roce 

2011. Zároveň se postupně zvyšoval maximální vyměřovací základ pro zdravotní a sociální 

pojištění. Přičemž jak rostou odvody, zvedá se i superhrubá mzda. Z té se daň z příjmu 

počítá, tudíž roste také. 

A od roku 2013 přišlo další zvýšení. Pracující důchodci přišli o základní slevu na dani, pro 

příjmy nad sto tisíc nad sto tisíc byla zavedena dodatečná sedmiprocentní sazba a zrušen 

byl i strop pro zdravotní pojištění. 

Jen na dani z příjmu zaměstnanců se podařilo vybrat o půl miliardy korun více než za 

stejné období loni. 

Rok před volbami nicméně koaliční strany připravují plány, jak lidem na daních ulehčit. 

ODS chce pracujícím důchodcům vrátit už napřesrok slevu na dani, ministerstvo financí 

zase předložilo vládě návrh na zvýšení odpočtů darů na veřejně prospěšné účely. Zda něco 

z toho projde, není ovšem jasné. 

Dlouhodobě se navíc těší ČSSD výrazné voličské oblibě. Takže se zdá více než 

pravděpodobné, že bude v roce 2014 sestavovat vládu. A sociální demokraté zřejmě 

posunou Českou republiku na žebříčku OECD opět výše. Strana už dříve avizovala, že 

zavede druhé pásmo dně z příjmu ve výši 38 procent pro ty, jejichž mzda přesahuje sto 

tisíc. A připustila i možnost, že zvýší sociální odvody nejen živnostníkům, ale i 

zaměstnancům. 
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Problematika daní je velmi diskutovaným tématem a jako daňového plátce a 

poplatníka mě rovněž zajímá. Jako téma své bakalářské práce jsem si proto zvolilala téma 

Daňová problematika a její řešení v průmyslovém podniku. Vzhledem k tomu, že odvody 

za zaměstnance tvoří významnou část nákladů společnosti, rozhodla jsem se, zaměřit se na 

tuto oblast, jak může společnost tyto náklady snížit. V  teoretické části se proto zaměřím na 

definici daňového systému, struktuře daní v České republice a rozdělení benefitů. V 

praktické části Vám představím podnik, ve kterém jsem zkoumala mzdové náklady a 

strukturu daňově uznatelných zaměstnaneckých benefitů. Na závěr Vám představím řešení, 

jak by se v tomto podniku mohly mzdové náklady optimalizovat.  
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2. Teoretická část 

2.1 Daňový systém  

Daň je povinná, zákonem předem stanovená částka, kterou se na nenávratném 

principu odčerpává daňovému subjektu část nominálního důchodu. 
[9]

 

Daňový systém představuje soustavu daní, které se na daném území, zpravidla 

státním, vybírají. Daňový systém zahrnuje rovněž vztahy mezi jednotlivými daněmi a 

pravidla, podle kterých se daně vybírají. Daně představují jednu z nejvýznamnějších částí 

příjmů státního rozpočtu.  

A v neposlední řadě daně slouží jako nástroj makroekonomické regulace, např. pro 

podporu produktivních investic či ekonomických aktivit šetrných k životnímu prostředí. 

Vzhledem k tomu, že od druhé poloviny 20. století došlo k nástupu globalizace, přechodu 

od regionálních trhů k celosvětovému trhu, dochází k výraznému pohybu v mezinárodním 

obchodě, vzniku nadnárodních společností, přesunu kapitálu a při těchto pohybech se 

střetávají různé daňové systémy. 
[9]

 

Jednotlivé země, které měly vybudovány vlastní daňové systémy odvozené od 

svých národních tradic včetně náboženství, specifických přírodních podmínek, politických 

konsenzů o přerozdělovacích procesech a zvyklostí, musí při zvyšování objemu 

mezinárodního obchodu reagovat na daňové systémy ostatních zemí. 

V okamžiku, kdy mezinárodní korporace mají několik dceřiných společností 

v různých zemích, kdy stále více daňových rezidentů jedné země pracuje v zahraničí, kdy 

mezi státy putuje více a více komodit, a to i ve formě polotovarů pro další zpracování, 

nutně musí docházet ke spolupráci vlád v daňové oblasti, a to již jen z důvodů omezení 

daňových úniků, a tím ovlivnění daňových příjmů národních vlád. Tato spolupráce může 

znamenat první krok ke sbližování daňových systému jednotlivých zemí. 

V podmínkách globalizující se světové ekonomiky proto daňová politika hraje čím 

dál tím důležitější roli. Daňová opatření jednoho státu mohou nepříznivě ovlivňovat tržní 

prostředí v jiném státě. Například sníží-li jeden stát výrazně sazbu některé velké daně, 

bude více lákat zahraniční investory. Když druhý stát bude proti odlivu kapitálu bránit tím, 

že udělá obdobné opatření, může se stát, že jediným efektem bude snížení daňových 

výnosů obou států. 
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Daňová koordinace znamená první krok ke sladěnosti daňových systémů. Je 

charakterizována jako vytváření bilaterálních a multilaterálních schémat zdanění za účelem 

omezení arbitrážních obchodů. V rámci procesu koordinace jsou uzavírány dohody. 

Daňová harmonizace představuje přizpůsobení a slaďování národních daňových systémů a 

jednotlivých daní na principu dodržování společných pravidel zúčastněných zem 

Daňová konkurence však nemůže být chápána jako naprostý protipól k daňové 

harmonizaci. 

László Kovács, který byl do roku 2009 evropským komisařem pro daně a celní unii, 

klasifikuje daňovou konkurenci podle své povahy na
[9]

: 

 „poctivou“ vyplývající z rozdílné úrovně celkového daňového zatížení 

obyvatelstva, která je výsledkem preferencí voličů, jež přikládají stupni 

zabezpečovaných veřejných statků, vzdělávacímu systému, infrastruktuře a 

výkonnosti veřejných institucí, 

 „škodlivou“ jestliže je zaměřena na přetahování zahraničního kapitálu při současné 

ochraně národního trhu, a vytváří tak podmínky pro zvýšení nezaměstnanosti, 

 „spornou“, která je na rozhraní škodlivé a poctivé a která se hlavně týká vlažnosti 

předávání daňových informací a příp. prolomení bankovního tajemství. 

 

Spolupráce, koordinace či harmonizace v oblasti daní musí ve svých procesech 

reagovat na rostoucí vliv elektronických služeb v mezinárodním obchodě, vysoké zdanění 

práce v porovnání s daňovým zatížením kapitálu, nepříznivý demografický vývoj a snahu o 

rozsáhlé daňové úniky především na dani z přidané hodnoty. 

Při srovnání daňových systémů jednotlivých zemí, viz níže uvedený obrázek, se 

považují za daně všechny odvody daňového charakteru, uvedené v klasifikaci daní dle 

metodiky OECD. 
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Obrázek č. 1: Daň z příjmu právnických osob v Evropě 

 

 

Daňový systém by měl vytvořit prostředí pro využívání daní jako nástroje 

makroekonomické regulace, např. pro podporu produktivních investic či ekonomických 

aktivit šetrných k životnímu prostředí. Důležitý je také vztah daňového systému 

k podnikatelské aktivitě. Daně by neměly podlamovat tuto aktivitu, naopak kapitál.
 [9]

 

Dobrý daňový systém musí být jednoduchý a jednoznačný tak, aby každý dopředu 

znal rozsah svých daňových povinností. Kromě toho výběr daní musí být pro subjekt co 

nejméně zatěžující a zároveň musí umožnit daně vybrat s co nejmenšími náklady.  

 Nezbytným požadavkem pro dobrý daňový systém je právní vymahatelnost, 

protože jen pak bude daňový systém účinný, jen potom lze daně vybrat a zajistit, aby plnily 

i své další funkce. Možnost vyhnout se dani vždy narušuje nastavené parametry daňového 

systému. 

Daňová politika je složitý mechanismus, který v podmínkách globalizující se 

světové ekonomiky má mezinárodní rozměr. Daňová opatření jednoho státu mohou 

nepříznivě ovlivňovat tržní prostředí v jiném státě. Například sníží-li jeden stát výrazně 

sazbu některé velké daně, bude lákat zahraniční investory. Když se druhý stát bude proti 

odlivu kapitálu bránit tím, že udělá obdobné opatření, může se stát, že jediným efektem 
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bude snížení daňových výnosů obou z nich. Z pohledu daňového subjektu, tedy z hlediska 

mikroekonomického, má daňová konkurence i své stinné stránky. Přizpůsobovací procesy 

vedou ke snižování sazeb daně, což daňové subjekty vítají. 

 V boji proti tomuto jevu musí státy postupovat po vzájemných dohodách, a tak 

nabývá stále více na významu mezinárodní koordinace daní a daňových politik. Jednou 

z mezinárodních organizací, které se na tuto problematiku soustřeďují, je Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jejímž členem je i Česká republika. Výsledkem 

harmonizačních snah OECD je především Vzorová smlouva o zamezení mezinárodního 

dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku. Základním smyslem této smlouvy je 

stanovit taková pravidla, aby v mezinárodním rozměru byl každý příjem zdaněn právě 

jednou. Tedy aby ani neunikl zdanění díky přesunům mezi státy, ale ani díky tomu, že 

pochází z jiného státu, než ve kterém žije nebo sídlí daňový subjekt, nebyl zdaněn dvakrát. 

Tato pravidla mají formu doporučení, která jsou dobrovolně členskými státy přijímána pro 

jejich užitečnost a zjednodušení mezinárodních daňových záležitostí. 

  Velmi daleko v tomto směru už postoupila Evropská unie, která má ve svém 

programu harmonizaci daní. V první etapě se týká především zdanění spotřeby, protože 

výrazně odlišná míra i forma zdanění zboží by ohrožovala jeho volný pohyb. Harmonizace 

se obvykle realizuje prostřednictvím směrnic, které členské státy, tedy i Česká republika, 

musí zapracovat do svého právního řádu, tedy do daňových zákonů. Například v oblasti 

zdanění spotřeby jsou harmonizovány předměty daní a zároveň stanoveny maximální 

sazby. 

 

2.2 Daňový systém České republiky 

V této kapitole se zaměřím na strukturu daňového systému v České republice a popisu 

jednotlivých daní. 

Základní zákon, který v České republice upravuje výběr daní, je daňový řád č. 

280/2009 Sb. Dále výběr daní upravují právní předpisy na úrovni ústavních zákonů a 

zákonů a v neposlední řadě v souladu s nimi vydané právní předpisy nižší právní síly, ať 

již se jedná o nařízení, vyhlášky či např. právní předpisy vydávané územními 

samosprávními celky.
 [5]

 

Daňový řád nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon 

správu daní jinak. Jinak řečeno daňový řád slouží jako subsidiární právní úprava ke všem 

ostatním daňovým zákonům.
 [5]
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  Daňový systém České republiky tvoří soubor daní, které byly historicky rozděleny 

na přímé a nepřímé viz níže uvedený obrázek č. 2. Daně jsou kvantitativně 

nejvýznamnějšími veřejnými příjmy, nejsou však pochopitelně jediným druhem veřejných 

příjmů.  

Přímé daně se vypočtou z předmětu daně poplatníka, který je zpravidla povinen 

také daň sám odvést. Nepřímé daně až na výjimky vybírá a odvádí jiná osoba než 

poplatník, z hlediska daňové techniky často není známa osoba, která daňové břemeno nese. 

Některé z daní v širším slova smyslu se ale do tohoto členění nevměstnají, jde zejména o 

pojistné sociálního pojištění. 

 

Obrázek č. 2: Daňový systém ČR 

 

 

2.2.1 Přímé daně 

Přímé daně, uvedené níže na obrázku č. 3, jsou pro svoji adresnost a tím i 

optimálnější možnost využití sociálních prvků velmi oblíbené. Na rozdíl od nepřímých 

daní, které se „schovávají“ v cenách zboží, jsou přímé daně viditelnější, a tedy i více 

pociťovány. Přímé daně mohou lépe vyhovět daňové spravedlnosti, právě pro svoji 

adresnost a tím schopnost co nejlépe se přizpůsobit platební schopnosti jednotlivých 

subjektů. 
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Obrázek č. 3 Přímé daně v České republice 

 

2.2.2 Daně z příjmů 

Daně z příjmů jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato 

daň, také nazývána důchodová, je nejvýznamnější z přímých daní a tvoří podstatnou část 

rozpočtových příjmů. 

Daně z příjmů dále rozlišujeme na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob.  

 

2.2.3 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob je jedna z nejsložitějších daní. Jedná se o univerzální 

daň, jíž podléhají veškeré zdanitelné příjmy jednotlivců.  
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Poplatníkem daně jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště 

nebo se zde obvykle zdržuji (minimálně 183 dnů v daném kalendářním roce). Jejich 

daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy 

plynoucí ze zdrojů v zahraničí.  

Plátci daně jsou buď podnikatelé, kteří platí daň sami za sebe (plátce je shodný 

s poplatníkem) nebo u zaměstnanců odvádí zálohy na daň zaměstnavatel a po skončení 

roku podává přiznání buď také zaměstnavatel, nebo sám zaměstnanec (pokud má více 

příjmů u více zaměstnavatelů). 

Zdaňovací období je kalendářní rok, popřípadě hospodářský rok.  Podmínky 

hospodářského roku definuje zákon o účetnictví. Po skončení tohoto roku musí poplatník 

podat do konce března daňové přiznání za předešlý rok a vypočtenou daň uhradit. 

Poplatník může v průběhu roku platit zálohy na daň (u zaměstnanců jsou každý měsíc 

strhávány z výplaty) a při ročním daňovém přiznání je vyúčtuje. Pokud daňové přiznání 

zpracovává daňový poradce, může požádat finanční úřad o prodloužení termínu pro podání 

přiznání až do konce června (firmy této zákonné možnosti hodně využívají, protože mohou 

daň státu uhradit o tři měsíce později a po tyto tři měsíce mohou peníze využívat). 

 

Od této daně jsou osvobozeny: 

 příjmy z dědictví 

 příjmy získané darování s výjimkou darů získaných v souvislosti se závislou 

činností a funkčními požitky nebo s podnikáním a jinou samostatnou výdělečnou 

činností, 

 příjmy z prodeje bytů (pokud v něm měl poplatník bydliště nejméně dva roky), 

 příjmy z prodeje nemovitostí (přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let), 

 příjmy z prodeje movitých věci (s výjimkou prodeje motorových vozidel, letadel a 

lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok), 

 ceny z veřejné soutěže, reklamní soutěže a ze sportovní soutěže v hodnotě do 

10.000,- Kč, 

 příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní 

sociální podpory apod. 

Předmětem daně jsou veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě (tedy i naturálie, 

hmotné odměny, využívání služebního vozidla pro osobní potřebu apod.) kromě příjmů 

osvobozených od daně. I když obecně vymezit příjem je velmi složité, lze uvést, že 
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příjmem rozumíme vše, čím dochází ke zvýšení majetku poplatníka. Základ daně z příjmů 

fyzických osob se rozpadá do pěti dílčích základů daně odpovídajícím hlavním druhům 

zdanitelných příjmů. 

 

Členění příjmů: 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (ze zaměstnání) – nedůležitější 

 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku apod.), 

 příjmy z pronájmu, 

 ostatní příjmy (výhry, příležitostné příjmy, příjem z prodeje majetku, na který se 

nevztahuje osvobození, apod.). 

 

Od roku 2001 je možnost vyměření daně paušální částkou. Poplatníkovi, kterému 

plynou příjmy pouze z podnikání (podle § 7 odst. 7 písm. a) až d), pokud provozuje 

podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob, u něhož roční výše 

těchto příjmů v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích nepřesáhla 

5 000 000 Kč, není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou, ani není plátcem 

daně z přidané hodnoty, může správce daně stanovit na žádost poplatníka podanou 

nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období daň paušální částkou. Finanční úřad 

daň vyměří podle předpokládaných příjmů a výdajů, minimálně však ve výši 600,- Kč. 

Tato možnost je výhodná především pro samostatné živnostníky a snižuje administrativní 

náročnost. V tomto případě už nemusí za schválené období (max. 3 roky) podávat daňové 

přiznání. 

 

Základ daně 

U příjmů ze zaměstnání je základem daně hrubá mzda po odečtení sociálního a 

zdravotního pojištění. 

U příjmů z podnikání zjistíme základ daně z účetnictví firmy. U jednoduchého účetnictví 

se základ daně se rovná Příjmy – Výdaje. U podvojného účetnictví představuje základ daně 

rozdíl mezi Výnosy a Náklady. 

Podnikatelé – fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku nemusí vést účetnictví, 

mohou prokazovat pouze příjmy, a výdaje v daňovém přiznání uplatnit paušálem 80%, 

60%, 40% nebo 30% z příjmů podle druhu podnikání. 
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Jak již bylo výše uvedeno, měla by být zohledněna sociální únosnost daní. Proto je 

v zákonu o dani z příjmu fyzických osob pamatováno na zohlednění sociální situace 

poplatníka a jsou zde využívány tzv. nezdanitelné části daně, o které se základ daně snižuje 

a daň se z nich nevypočítá. Výše nezdanitelných položek je každoročně měněna s ohledem 

na inflaci. 

Nezdanitelné položky pro rok 2012 byly: 

 24 840 Kč ročně na poplatníka, 

 13 404 Kč ročně na vyživované dítě – žijící v domácnosti s poplatníkem, nárok má 

pouze jeden z rodičů, 

 24 840 Kč ročně na manželku (manžela), který nemá vlastní příjmy přesahující za 

zdaňovací období 68 000 Kč, 

 2 520 Kč ročně pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo 

druhé stupně, 

 5 040 Kč ročně pobírá-li poplatní invalidní důchod pro invaliditu středního stupně, 

 16 140 Kč ročně je-li poplatník držitelem průkazu ZTP-P, 

 4 020 Kč u studenta po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem. 

 

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na území 

ČR na financování vymezených aktivit (věda, vzdělání, kultura, policie, ochrana zvířat, 

ekologie, sociální účely apod.), pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% základu 

daně (ale min. 1 000 Kč) a nejvýše bude činit 10% základu daně (hodnota bezplatného 

darování krve se oceňuje jako dar ve výši 2 000Kč). Splňuje-li poplatník více nároků na 

nezdanitelné položky, tyto nároky se sčítají. 

Položky odčitatelné od základu daně jsou stanoveny pro podnikatele a umožňují 

redukovat dopady podnikatelských ztrát a stimulují podnikatele, aby za vytvořený zisk 

nekoupil manželce brilianty, ale peníze znovu investoval do firmy a koupil nový 

dlouhodobý majetek. 

Jedná se o daňovou ztrátu předchozích let (nejdéle do 7 let) nebo 10% vstupní ceny 

nového dlouhodobého hmotného majetku, jsou-li jeho první vlastníci – tato odečitatelná 

položka je navíc, podnikatel má samozřejmě právo udělat i řádné odpisy. 
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Sazba daně: 

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky 

od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15%. 

Dále zákon o dani z příjmů rozlišuje zvláštní sazbu daně. 5% z nájemného u finančního 

pronájmu s následnou koupí najaté věci a 15% z dávek penzijního připojištění, z úroků, 

dividend, podílů na zisku, podílu na likvidačním zůstatku apod. 

Zákon o dani z příjmu nám ale dává ještě jednu možnost, jak platit méně na daních. 

Pokud zaměstnáváme zaměstnance se zdravotním postižením, můžeme z již vypočítané 

daně odečíst slevu na dani, která činí 18 000,- Kč za každého zaměstnance se změněnou 

pracovní schopností a 60 000,- Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním 

postižením. 

Toto představuje obrovskou stimulaci, protože tato částka se nám odečte z daní 

opravdu celá, kdežto pokud uplatňujeme nezdanitelné části základu daně nebo odčitatelné 

položky, snižujeme pouze základ daně a výsledné snížení daně je jenom určité procento. 

 

2.2.4 Daň z příjmů právnických osob 

Tato část zákona je již výrazně jednodušší než zákon o dani z příjmu fyzických 

osob, protože u právnických osob nezohledňujeme žádná sociální hlediska jako u osob 

fyzických.  

Poplatníci daně jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Poplatníky můžeme podle 

sídla nebo místa vedení dělit na daňového rezidenta nebo nerezidenta. Daňový rezident je 

právnická osoba, která má na území České republiky sídlo ne místo vedení. Dani z příjmů 

podléhá jak příjmy z území České republiky, tak i příjmy ze zahraničí. Daňovým 

nerezidentem je právnická osoba se sídlem v zahraničí, která zde nemá místo vedení. 

Takovou osobu může Česká republika podrobovat dani z příjmů pouze v rozsahu příjmů, 

kterých dosahuje v České republice. Poplatníci daně jsou současně plátci daně.  

Předmětem daně jsou veškeré příjmy z činností a z nakládání s majetkem, u 

nepodnikatelských subjektů potom zejména příjmy z činností uskutečňovaných za účelem 

dosahování zisku, kromě jmenovitých výjimek.  

Základ daně se stanoví za zdaňovací období, kterým u daně z příjmů právnických osob je 

zpravidla kalendářní rok. Zdaňovacím obdobím ovšem může být kupříkladu hospodářský 

rok. Zdaňovací období však nemusí mít vždy 12 měsíců, kromě toho v některých situacích 
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právnická osoba je povinna podat daňové přiznání a vypočítat i zaplatit daň také za období 

kratší, než je zdaňovací období. 

Základ daně je zisk, který zjistíme z účetnictví tak, že vypočítáme výnosy mínus náklady = 

výsledek hospodaření před zdaněním a ten upravíme dle zákona o dani z příjmu.  

U daně z příjmů právnických osob se v menší míře používají slevy na dani. Od základu 

daně si může firma odečíst hodnotu daru poskytnutých právnickým osobám na financování 

vědy, školství, kultury, zdravotnictví, sport, sociální účely, charitativní účely apod., pokud 

dar bude minimálně 2 000,- Kč a v úhrnu nepřekroč hodnoty darů za rok 5% základu daně.  

 

Základ daně z příjmů právnický osob: 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 

- příjmy vyňaté z předmětu daně 

- osvobozené příjmy 

- příjmy nezahrnované do základu daně (včetně samostatných základů daně) 

- očištění o rezervy a opravné položky, které nejsou uznány jako daňové 

+ účetní náklady, které nejsou uznaným daňovými náklady 

+ - vyloučení zaúčtovaných položek, které se v základu daně uznávají, jen jsou-li   

     zaplaceny 

= ZÁKLAD DANĚ 

 

Sazba daně z příjmů právnických osob je lineární a pro zdaňovací období 2012 ve 

výši 19%. Pokud právnická osoba vykáže zisk, tento zisk zdaní daní z příjmu právnických 

osob a zisk zůstane ve firmě k rozšíření podnikání, dalším daním nepodléhá. Pokud však 

tento zdaněný zisk chtějí využít společníci pro osobní spotřebu např. ve formě podílu na 

zisku, musí jej zdanit ještě zvláštní sazbou daně z příjmu ve výši 15%. Tento zisk je tedy 

zdaněn dvakrát.  

Daň z příjmů právnických osob je velmi důležitá z hlediska podnikatelských 

subjektů. Zejména nominální sazba této daně je často mezinárodně srovnávána a posuzuje 

se jako jeden z ukazatelů spolurozhodujících o zemi, ve které bude investováno. 
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2.2.5 Daně majetkové 

Druhou oblastí přímých daní jsou daně majetkové. Majetkové daně rozeznáváme: 

daně z nemovitostí, daň silniční, která může být považována i za daň nepřímou a daně 

převodové. 

 

2.2.6 Daň silniční 

Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o silniční dani. Poplatníkem i 

plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla. Výjimku tvoří 

případ, kdy firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu své práce používat své 

soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náhrady. V tom případě musí 

zaměstnavatel uhradit silniční daň. Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla, u 

osobních automobilů jen pokud jsou používána k výdělečné činnosti. Sazba daně je pevná 

a diferencovaná u osobních automobilů podle zdvihového objemu motoru a u užitkových 

(nákladních) automobilů podle celkové hmotnosti a počtu náprav. 

Zdaňovací období je kalendářní rok, přičemž podnikatel může platit zálohy a do konce 

ledna následujícího roku je vyúčtovat. Používá-li pro služební cestu zaměstnanec své 

vozidlo, může podnikatel využít paušální denní sazbu daně, která je výhodná, pokud 

zaměstnanec jede na služební cestu párkrát do roka. 

 

2.2.7 Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti nám upravuje zákon č. 339/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Daň 

z nemovitosti je spojena s vlastnictvím nemovitosti, jejím plátcem i poplatníkem je majitel 

nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě. Zdaňovací období je kalendářní rok. Majitel 

nemovitosti musí tuto daň uhradit finančnímu úřadu vždy do konce května. 

Tato daň má dvě části: 

 daň z pozemků – základem je cena pozemku dle vyhlášky a forma využívání 

pozemku u zemědělské půdy a lesů, u stavebních pozemků je to rozloha pozemku 

a  

 daň ze staveb – základem je půdorys nadzemní části stavby v m2 a sazba závisí 

také na poloze stavby, protože výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí (jiná daň 

je např. v Praze a jiná v obci). 
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2.2.8 Daně převodové 

Mezi daně převodové řadíme daň dědickou, darovací daň a daň z převodu nemovitostí 

a jsou upraveny zákonem č. 357/1992 Sb. Poplatník je zároveň plátcem. Daň dědická a 

darovací jsou jednorázovými daněmi, které se vyměřují pouze v případě, kdy pro ni 

nastanou rozhodné okolnosti, tedy při bezúplatném převodu majetku (dědictví, darování), 

proto u ní nesledujeme zdaňovací období. Základem obou daní je hodnota převáděného 

majetku. Sazba daně je progresivní a na její výši má také vliv vztah mezi zúčastněnými 

osobami, protože zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

rozlišuje tyto příbuzenské skupiny: 

 I. skupina – příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci atd. a manželé) 

 II. skupina – příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, 

sestřenice apod.), 

 III. skupina – ostatní 

Daň z převodu nemovitostí je také jednorázovou daní a vyměřuje se zejména při 

úplatném převodu nemovitostí. Základem daně je zpravidla kupní cena nebo ocenění podle 

zákona o oceňování, podle toho, která je vyšší. Sazba daně z převodu nemovitosti je, na 

rozdíl od daně dědické a darovací, lineární a jednotná, a to 3% ze základu daně.   

Poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví, sepsání darovací smlouvy či 

zaregistrování převodu na katastru nemovitostí podat přiznání na finanční úřad, který mu 

uvedenou daň vyměří. 

 

2.2.9 Nepřímé daně 

Nepřímými daněmi se tradičně nazývají daně, jejichž objektem je spotřeba. Rozdělujeme 

je na daně všeobecné a selektivní. Na následujícím obrázku jsou znázorněny ty daně ze 

spotřeby, které se v současném daňovém systému ČR uplatňují. 
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Obrázek č. 4: Nepřímé daně v České republice 

 

 

 

2.2.10 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je svým principem univerzální daň, kterou upravuje zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Této dani podléhá dodání zboží, poskytování 

služeb, převod nemovitostí, dále dovoz zboží ze třetích zemí. Základní myšlenka 

fungování daně z přidané hodnoty je jednoduchá. Daň je vybírána na každém stupni 

zpracování, avšak nikoli z celého obratu, ale pouze z toho, co bylo k hodnotě statku na 

daném stupni přidáno. Zdaňuje se tedy jen přidaná hodnota – odtud název. 

Poplatníkem daně je kupující, plátcem daně je prodávající. Ovšem ne každý prodávající 

musí být plátcem daně – povinně se jako plátci DPH musí registrovat ti podnikatelé 

(fyzické i právnické osoby), jejichž obrat přesáhne částku 1 000 000 Kč za 12 posledních 

po sobě následujících kalendářních měsíců. Plátcem daně z přidané hodnoty se v České 

republice může stát i soba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, 

která nepřekročila tento limit, a to z vlastní vůle.  

Uskutečnění zdanitelné plnění a vznik daňové povinnosti je dnem dodání zboží či 

poskytnutí služby. Což znamená, že prodávajícímu vznikne povinnost uhradit DPH 
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finančnímu úřadu, i když prodané zboží odběratel zaplatí později, nebo vůbec ne. 

Podnikatel pak nejen že nemá zboží ani peníze, ale navíc platí daň z přidané hodnoty a 

účtuje-li v podvojném účetnictví i daň z příjmu. Pokud kupující platí předem zálohu, tato 

nepodléhá DPH a daň bude vypočítána až při vyúčtování. 

Sazba daně z přidané hodnoty je lineární a diferencovaná. Má dvě úrovně, pro rok 2012 je 

základní sazba 20% a snížená 14%. Sazby daně z přidané hodnoty se v posledních pěti 

letech opakovaně zvyšovaly, což se týká zejména snížené sazby, která je nyní skoro 3x 

vyšší než v roce 2008. 

Uplatnění snížené sazby DPH je EU regulováno, státy mohou do ní zařadit jen to zboží a 

služby, které jsou vyjmenovány ve směrnici Evropské unie. 

Snížené sazbě podléhají tato zdanitelná plnění: 

potraviny a náboje s výjimkou alkoholických, zdravotní a sociální péče, úklidová práce 

v domácnostech, pohřební služby, pozemní, vodní a letecká hromadná pravidelná přeprava 

cestujících, úprava a rozvod vody, stavební a montážní služby spojené se změnou 

dokončené stavby pro bydlení a opravy těchto staveb, sběr, svoz a zpracování komunálního 

odpadu, kulturní, umělecké a sportovní činnosti, vstupné na tyto akce atd. 

Výjimky osvobozenými od této daně jsou: 

 poštovní služby 

 finanční činnosti (poskytování úvěrů, směnárenská činnost, správa cenných papírů 

apod. 

 pojišťovací činnosti, včetně penzijního připojištění, 

 výchova a vzdělávání, 

 vymezené zdravotnické služby, 

 sociální pomoc, 

 převod pozemků s výjimkou stavebních, 

 převod staveb, a to pokud je uskutečňován minimálně po 3 letech od kolaudace 

nebo nabytí, 

 nájem pozemků a staveb 

 

Zdaňovací období je odlišné podle výše obratu. Pokud plátce za předcházející 

kalendářní rok nedosáhl obratu 2 000 000 Kč, má zdaňovací období čtvrtletní. Měl-li obrat 

od 2 000 000 Kč do 10 000 000 Kč, může si zvolit zdaňovací období měsíční nebo 

čtvrtletní. Pokud přesáhl obratem 10 000 000,- Kč má zdaňovací období měsíční. 
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2.2.11 Spotřební daně 

Spotřební daně jsou upravený zákonem č 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tato 

daň je výběrová daň ze spotřeby, které podléhá pět komodit zboží. Jedná se o daň 

z minerálních olejů, daň z lihu, daň z vína a meziproduktů, daň z piva a o daň z tabákových 

výrobků. Na rozdíl od DPH, která je vybírána postupně u každého prodávajícího, je 

spotřební daň placena jednorázově při prvním prodeji od výrobce, či při dovozu ze 

zahraničí. Spotřební daň je uvalena na výrobky, jejich spotřebu má společnost zájem 

omezovat ze zdravotních nebo ekologických důvodů. Výnos z této daně je však pro stát 

veliký, protože se jedná o výrobky s relativně nízkou elasticitou poptávky.  

Zdaňovací období spotřební daně je jeden měsíc. Pokud v určitém měsíci nevznikne 

daňová povinnost, daňové přiznání se nepodává. Pokud výrobce daný výrobek vyváží do 3. 

zemí, má nárok na vrácení daně. 

Plátci spotřební daně jsou výrobci u tuzemské produkce a dovozci při dovozu. 

Poplatníci jsou všichni, kdo tyto výrobky kupují pro vlastní spotřebu – daň mají obsaženu 

v ceně. Sazby daně jsou stanoveny samostatně pro každý druh výrobku v závislosti na 

měrných jednotkách. Velikost spotřební daně není závislá na ceně výrobku. 

Sazba daně u uhlovodíkových paliv a maziv je závislá na množství – tuny, u lihu je 

stanovena daň na litr čistého alkoholu, u piva závisí daň na množství (hl) a stupňovitosti 

piva, u vína na množství (l) a u tabákových výrobků na množství ks cigaret respektive kg u 

tabáku. 

Spotřební daň uvedené výrobky výrazně prodražuje, přesto jsou tyto výrobky stále 

kupované a omezování jejich spotřeby působením spotřební daně je diskutabilní. Spotřební 

daň se započítává do základu daně pro výpočet DPH, zvyšuje tedy u uvedených zboží i 

výběr DPH. 

 

2.2.12 Daně z energií 

Daně z energií, upravuje jeden z nejmladších daňových zákonů, zákon č 261 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Tyto daně zatěžují spotřebu energie, jejímž smyslem je snížení spotřeby energie a tím i 

emisi CO2 v souladu s mezinárodními úmluvami a které slouží k ochraně životního 

prostředí. V současnosti rozlišujeme tři druhy a to daň ze zemního plynu, daň z pevných 

paliv a daň z elektřiny. Těmito daněmi se zatěžují dodávky energií konečnému spotřebiteli. 

Plátcem této daně je osoba dodávající plyn, elektrickou energii nebo pevná paliva. 
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Sazby daně ze zemního a dalších plynů v roce 2012: 

Účel použití zemního plynu a dalších plynů Sazba 

zemní plyn určený pro pohon motorů 34,20 Kč/MWh 

ostatní plyny určené pro pohon motorů 264,80 Kč/MWh 

plyn pro výrobu tepla 30,60 Kč/MWh 

 

Sazba daně z pevných paliv je stanovena na 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním 

vzorku. 

U všech tří energetických daní je povinnost daň přiznat a zaplatit dnem dodání 

plynu, elektřiny nebo pevných paliv konečnému spotřebiteli. Zdaňovacím obdobím je 

kalendářní měsíc, termín podání daňového přiznání je shodný s termínem splatnosti daně a 

je stanoven na 25. den po skončení zdaňovacího období. 

 

2.2.13 Cla 

Clo je zvláštním neúvěrovým rozpočtovým příjmem upraveným zákonem č. 

261/2004 Sb., o Celní správě České republiky. Je to povinná platba spojená s přechodem 

zboží přes hranice státu. V současné době se používají dovozní cla, která kromě přínosu 

pro státní pokladnu sledují i podporu domácí produkce. Evropská unie funguje jako celní 

unie, a tak clu podléhá pouze dovoz zboží ze států mimo Evropskou unii. 

Základem daně je celní hodnota, tedy skutečně placená cena zboží uvedená v korunách 

nebo cena, která má být za zboží zaplacena. Sazba cla je relativní, stanovená jako % ze 

základu daně, zároveň je diferencovaná podle druhu a původu zboží. 

Cla, daně a poplatky vybírané při dovozu – tedy celní dluh v širším pojetí – jsou splatné do 

10 dnů od ústního sdělení jejich výše celním úřadem, nebo do 10 dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o vyměření cla. 

 

2.2.14 Ostatní daňové příjmy 

Specifické postavení mezi daněmi má pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti, které vzhledem k tomu, že plyne do veřejného rozpočtu, 

splňuje všechny atributy daně. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění má také charakter 

veřejného příjmu, i když plyne zdravotním pojišťovnám. 
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2.2. 15 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a dále zákonem č. 582/1991 Sb., o pojistném na všeobecném 

zdravotním pojištění. Toto pojištění spravují zdravotní pojišťovny a hradí z něj lékařům 

jejich práci a léky. Poplatníky pojistného jsou zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně 

činné, osoby bez započitatelných příjmů, pokud jsou pojištěnci veřejného zdravotního 

pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Poplatníkem pojistného je 

u státních pojištěnců (děti, studenty, ženy na mateřské, registrované nezaměstnané a 

důchodce) stát ze státního rozpočtu. Ostatní, i když nepracují, si musí toto pojištění sami 

platit, alespoň v základní zákonem stanovené výši jinak by museli veškeré lékařské výkony 

i léky hradit v hotovosti. Plátcem pojistného, které je povinen platit zaměstnanec, je 

zaměstnavatel. Zaměstnavatel srazí zálohu na pojistné zaměstnanci z jeho mzdy nebo 

platu, a to i bez souhlasu zaměstnance. 

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné 

období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně 

výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je 

částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu. 

Vyměřovacím základem pojistného zaměstnance je dílčí základ daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zákona upravujícího daně z příjmů. Je 

v zásadě hrubá mzda očištěná o některé příjmy, které jsou uvedeny v § 3 zákona o 

pojistném.  Základem pojistného u osoby bez započitatelných příjmů je minimální mzda. 

 

Sazba pojistného ze základu pojistného za pojistné období činí u: 

a) zaměstnance 4,5 %, 

b) osoby samostatně výdělečně činné 6,5 %, 

c) osoby bez započitatelných příjmů 13,5 %, 

 

U zaměstnanců se pojištění skládá ze dvou částí, první hradí zaměstnanec, druhou část ve 

výši 9% hradí zaměstnavatel. Toto pojistné hrazené za zaměstnance je uznaným daňovým 

nákladem (výdajem) zaměstnavatele. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění hradí i osoby, 

které mají příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, zákony o pojistném je 

nazývají osobami samostatně výdělečně činné. Toto pojistné hradí i celá řada dalších osob, 

tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. 
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Pojištění odvádějí za zaměstnance jejich zaměstnavatelé. Zálohy na pojistné podle 

odstavce 1 § 5 zákona č. 582/1991 Sb., se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a jsou 

splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se odvádí správci 

pojistného. 

 

2.2.16 Pojistné na sociální zabezpečení 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

představuje platbu, ve které je obsaženo pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tato oblast pojištění je 

upravena zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Povinnost platit pojistné mají 

zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně 

výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. 

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné 

období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně 

výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je 

částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu. 

Poplatníky pojistného jsou: 

 zaměstnavatelé, jimiž se rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které 

zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, 

 zaměstnanci, pokud jsou účastni nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 

Sb., v platném znění (viz část Účast na nemocenském pojištění), a zaměstnanci, 

kteří jsou účastni pouze důchodového pojištění 

 osoby samostatně výdělečně činné, které jsou povinny platit pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastné 

důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (viz část 

Nemocenské pojištění OSVČ), pojistné na nemocenské pojištění jsou osoby 

samostatně výdělečně činné povinny platit, pokud se dobrovolně k tomuto pojištění 

přihlásí 

 osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, které jsou za dobu dobrovolné 

účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění (§ 6 

zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění) 
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Pojistné za zaměstnance opět odvádějí zaměstnavatelé, vyměřovacím základem jsou 

příjmy osob, které zakládají účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, některé příjmy 

se do vyměřovacího základu nezahrnují. Pojistné se u zaměstnance bez účasti na 

důchodovém spoření vypočte jako 6,5 % z vyměřovacího základu a u zaměstnance s účastí 

na důchodovém spoření vypočte jako 3,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnavatele se 

vypočte pojistné ve výši 25 % nebo 26 % z úhrnu vyměřovacích základů všech jeho 

zaměstnanců. Pojistné srazí zaměstnavatel z hrubého platu zaměstnance a zbytek opět 

hradí zaměstnavatel za své zaměstnance a tvoří jeho daňový náklad.  

Nakonec sečte pojistné za sebe a za všechny zaměstnance a celkovou částku odvede na 

účet příslušné OSSZ. 

 

2.3 Daňový mix 

Další charakteristikou daňového systému je popis daňového mixu. Ten vypovídá, 

jakému typu daní dává daný stát přednost a jaký potlačuje. Význam jednotlivých druhů 

daní se nejčastěji měří prostřednictvím podílu výnosu jednoho typu daní na celkovém 

daňovém výnosu. Podíl přímých daní v daňových mixech v posledních desetiletích 

postupně klesá, a to na úkor zvyšování podílu nepřímých, které mají menší negativní 

účinky na ekonomickou aktivitu. Na následujícím grafu, se můžeme přesvědčit, že toto 

platí i pro Českou republiku. 

 

Graf č. 1: Daňový mix v českém daňovém systému v roce 2012 
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2.4 Optimalizace daňové povinnosti 

Je naprosto pochopitelné, že každý daňový subjekt se snaží zaplatit co nejméně na 

daních. Minimalizace daňové povinnosti je racionálním ekonomickým chováním daňového 

subjektu. Stát s tímto chováním nejen počítá, ba snaží se ho i využít k tomu, aby 

nasměroval aktivitu daňového subjektu žádoucím směrem. Prostřednictvím využití tohoto 

úsilí lze plnit alokační a stimulační funkci daně. Minimalizace daňové povinnosti v jednom 

zdaňovacím období a u jedné daně nemusí být ideální vzhledem k souboru daní hrazených 

daňovým subjektem. Toto chování subjektu můžeme nazvat také optimalizací daňové 

povinnosti.  

První možností je využívání daňových úspor. Daňová úspora vzniká tím, že daňový 

subjekt využívá možností snížení základu daně a daně v rámci všech alternativních postupů 

stanovených daňovým zákonem, případně všech povolených způsobů úpravy základu daně 

při splnění zákonem stanovených podmínek. 

Prostor pro daňové úspory může být také z hlediska státu motivován snahou snížit 

administrativní náklady výběru daně. Např. u daně z příjmů fyzických osob zákon 

umožňuje v některých případech, aby si poplatník zvolil, zda chce uplatňovat uznané 

výdaje podle skutečnosti či zjednodušeně procentem z příjmů. Zjednodušené uplatňování 

výdajů přitom znamená podstatné snížení výdajů na správu daně. Snížení daňového 

zatížení může být v tomto případě i zprostředkované, daňový subjekt sice nezaplatí nižší 

daň, ale bude mít méně výdajů na vedení evidence pro daňové účely a rovněž bude mít 

vyšší právní jistotu, a tak se nebude muset tolik obávat sankcí, které mu hrozí například při 

nesprávném výpočtu výše daně. 

Část daňových úspor má charakter odložení daně do budoucnosti, například 

prostřednictvím tvorby rezerv na budoucí výdaje nebo zrychleným odpisováním majetku. 

Dalším způsobem minimalizace daně je vyhnutí se dani. Vyhnutí se dani 

představuje minimalizaci daně prostřednictví vyhledávání zákonodárce nezamýšlených 

skulin v stylizaci daňových zákonů. Jestliže se konkrétní způsob využívání nedokonalé 

formulace daňového zákona začne využívat v širším měřítku, vede to zpravidla ke změně 

daňového zákona, proto je dosahování těchto nezamýšlených výhod zpravidla jen dočasné. 

A v neposlední řadě nemůžeme nezmínit daňový únik, který je protiprávním 

jednáním daňového subjektu s cílem neoprávněně zkrátit velikost daňové povinnosti. Je-li 

takové jednání úmyslné a zároveň vede k většímu krácení rozpočtových příjmů, může se 

jednat i o trestný čin zkrácení daně či obdobné trestné činy. Daňový únik nabývá 
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nejrůznějších forem, některé z nich mají i mezinárodní charakter. Daňové úniky omezují 

předpokládaný daňový výnos a jsou pro společnost škodlivé. Snaha o daňové úniky je také 

jedním z faktorů vzniku tzv. šedé ekonomiky. Každý stát musí proti daňovým únikům 

bojovat, a to prostřednictvím jejich vyhledávání a sankcionalizací.  

 

2.5 Lidské zdroje a náklady na zaměstnance 

Lidské zdroje bývají považovány za nejcennější zdroj a největší bohatství 

organizace
[6]

. 

Na druhou stranu jsou ovšem náklady související se zaměstnanci pro firmu jedním 

z nejvýznamnějších druhů nákladů. Do základu daně zaměstnavatel zahrnuje mzdy, pokud 

jejich výplata je v souladu se mzdovými předpisy zaměstnavatele. Se zaměstnanci je však 

spojena i řada dalších nákladů, jejichž uznání v základu daně je bedlivě sledováno. 

Nejobjemnější je sociální pojistné a dále zdravotní pojištění, které za zaměstnance odvádí 

zaměstnavatel. To, jak už bylo výše uvedeno, se rozpadá na pojistné, které je pro 

zaměstnavatele nákladem, a část, kterou zaměstnavatel sráží ze mzdy zaměstnance a 

dovádí ho jako plátce pojistného. 

Jednou z možností, jak snížit náklady na mzdy a tím i odvody za sociální a 

zdravotní pojištění je poskytovat zaměstnancům část mzdy formou daňových benefitů. 

Význam benefitů ovšem není jen ve snížení nákladů, ale také plní funkci motivační, 

neboť schopnosti a motivace lidí určují výkon lidí a výkon lidí určuje výkon organizace. 
[7]

 

Schopní a motivovaní zaměstnanci odlišují organizaci od konkurence. 
[4] 

Dalším důvodem poskytování benefitů je získání kvalitních zaměstnanců. 

Postupující globalizace, zostřující se konkurence, rozvíjející se technologie, měnící se 

požadavky zákazníků, to jsou hlavní faktory, které principiálně změnily přístup organizací 

k řízení a vedení lidí. Jedině dostatečně schopní a motivovaní lidé, systematicky 

připravovaní na změny, zajistí organizaci dlouhodobou prosperitu a trvalou konkurenční 

výhodu. Lidé se stávají nejdůležitějším zdrojem a největším bohatství organizace, protože 

lidé rozhodují o zabezpečování, rozdělování, využívání a rozvoji všech ostatních zdrojů a 

jejich schopnosti a motivace k práci přispívají k dosažení strategických cílů organizace. 

Lidé jsou čím dál méně loajální vůči firmám, které je platí. Podle studie společnosti 

Metlife je věrnost zaměstnanců dokonce na nejnižší úrovni za posledních sedm let. Stále 

více lidí přemýšlí o změně místa. Myšlenka na výpověď se podle studie honí hlavou třetině 

pracovníků, a to zejména těm mladým do třiceti let. Důvodem tohoto stavu je pokračující 
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krize, nejistota a s tím spojená potřeba najít si něco lepšího, i když to třeba zatím nemá 

reálné obrysy. Podle zmíněné studie však jednoznačně platí, že lidé, kteří jsou spokojeni 

s nabídkou zaměstnaneckých benefitů, jsou vůči šéfovi loajální a chtějí v podniku pracovat 

i nadále, konkrétně to tvrdí skoro dvě třetiny zaměstnanců  

 

2.6 Zaměstnanecké výhody neboli benefity 

Než si vysvětlíme daňové benefity, řekněme si na úvod něco k benefitům obecně.  

Zaměstnanecké výhody neboli benefity jsou složky odměny poskytované navíc k různým 

formám peněžní odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je 

například každoroční dovolená na zotavenou. Zaměstnanec může jako benefit vnímat 

téměř cokoli, co mu přinese nějaký užitek nebo prostě jen radost. 

Zaměstnanecké výhody lze rozdělit do těchto kategorií:
[4]

: 

 Penzijní systémy: jsou považovány za nejdůležitější zaměstnaneckou výhodu. 

 Osobní jistoty: posilují osobní jistoty pracovníka a jeho rodiny formou 

nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního pojištění. 

 Finanční výpomoc: půjčky, výpomoc při koupi domu, pomoc při stěhování a slevy 

na zboží a služby vyráběné nebo poskytované podnikem. 

 Osobní potřeby: oprávnění, která jsou uznáním vzájemného vztahu mezi prací a 

domácími potřebami nebo povinnostmi, například dovolená na zotavenou a jiné 

formy dovolené, péče o děti, přerušení kariéry (období, kdy pracovník přerušuje 

kariéru v souvislosti se studiem nebo s mateřství a poté se vrací ke stejné práci), 

poradenství při odchodu do důchodu, finanční poradenství a osobní poradenství 

v období krizí, posilovny a rekreační zařízení. 

 Podnikové automobily a pohonné hmoty: stále velmi oceňovaná výhoda i přes 

skutečnost, že automobily jsou nyní mnohem výrazněji zdaňovány.  

 Jiné výhody: zvyšující životní úroveň pracovníků, jako jsou dotované stravování, 

příplatky na ošacení, úhrada telefonních výloh, mobilní telefony a kreditní karty. 

 Nehmotné výhody: charakteristiky organizace, které přispívají ke kvalitě 

pracovního života a činí ji atraktivním místem, kde stojí za to být zaměstnán. 
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2.7 Členění benefitů  

1. Zaměstnanecké benefity je nutné členit především z hlediska jejich daňové a 

odvodové výhodnosti: 

a) na mimořádně výhodné – to jsou benefity, které jsou (případně do limitu) 

daňovým výdajem na straně zaměstnavatele, na straně zaměstnance jsou (opět 

případně do limitu) osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a nejsou 

součástí (opět případně do limitu) vyměřovacích základů pro odvod sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění (neplatí se z nich pojistné), 

b) na benefity s dílčí výhodností (částečně výhodné) – jež jsou např. na straně 

zaměstnavatele daňovým výdajem, na straně zaměstnance jsou jeho daňovým 

příjmem jako příjem ze závislé činnosti a třeba nejsou součástí vyměřovacích 

základů pro odvod zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, nebo u 

zaměstnavatele nejsou daňovým výdajem (nejsou daňově účinné) a naopak u 

zaměstnance jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny, a proto nejsou 

součástí vyměřovacích základů pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění (neplatí se z nich pojistné). 

2. z hlediska věcného můžeme rozlišovat benefity orientované: 

a) na bezprostřední podporu zaměstnaneckého vztahu související s pracovním 

zařazením, např. příspěvek na dopravu do zaměstnání a na ubytování – benefit 

nutný v oblastech s horší dopravní obslužností nebo nedostatkem zaměstnanců 

s příslušnou profesí, poskytnutí služebního auta i pro osobní potřebu 

zaměstnance, 

b) na osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, např. jazykové a další 

kurzy,  

c) na zdravotní aspekty života zaměstnanců, např. závodní lékařská péče 

individuální zdravotní péče, příspěvek na dovolenou nebo týden dovolené 

navíc, benefit typu komplexní zdravotní péče, poskytnutí vitaminů, léčivých 

přípravků, vakcíny proti chřipce, obecně očkování, poskytnutí zdravotní obuvi, 

dále služby očních specialistů, onkologický screening, manželské poradenství, 

poradenství při poruchách metabolismu, sick day (volný dne na nemoc bez 

lékařského potvrzení, placené dny nemoci, posilují loajalitu k firmě), 

rekondiční, rehabilitační, relaxační pobyty v lázních, 
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d) na sociální aspekty života zaměstnanců, např. podpory a půjčky v obtížných či 

složitějších sociálních situacích, 

e) na benefity pro volný čas, např. charakteru sportovního, kulturního, např. 

vstupy do rozličných sportovních zařízení (aerobic, fitness, posilovna, spinning, 

plavání, sauna, tenis, squash atd.). 

3. z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele je lze dále členit na finanční – 

zaměstnavatel na poskytnutý benefit vydává finanční prostředky (příspěvek na 

dovolenou), a nefinanční – benefit je poskytován bez finančního výdaje 

zaměstnavatel (např. poskytování vlastních výrobků či služeb zaměstnancům za 

nižší cenu než cenu obvyklou, poskytnutí služebního motorového vozidla též pro 

soukromé potřeby zaměstnance). 

4. z hlediska formy příjmu na straně zaměstnance můžeme benefity členit na peněžní 

a nepeněžní. V případě peněžního benefitu zaměstnanec přímo obdrží příslušnou 

částku, v opačném případě nikoli. 
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3. Praktická část  

3.1 Profil společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o., dříve známá jako Galena, je významným 

farmaceutickým výrobcem s velmi dlouhou historií. Její sídlo se nachází na severovýchodě 

České republiky v Opavě, Komárově.  

Společnost se dělí na divizi TAPI a Pharma. Divize TAPI  vyvíjí a vyrábí účinné 

farmaceutické látky (API) a rostlinné extrakty. Je výjimečná tím, že ve svém výrobním 

portfoliu má zastoupeny všechny komerčně využívané námelové alkaloidy. K 

nejvýznamnějším produktům patří nicergolin, kabergolin, lisurid (námelové alkaloidy), 

butorfanol, buprenorfin (morfinanové alkaloidy), cyklosporin, mykofenolát mofetil, 

takrolimus (imunosupresiva) a paklitaxel (cytostatika). Jako základní suroviny slouží 

převážně přírodní materiály, přičemž v rámci divize je v mnoha případech zajišťována jak 

jejich polní produkce, tak šlechtění. Finální produkty jsou získávány izolací a následným 

čištěním, stále větší část produktů je připravována také prostřednictvím chemické 

modifikace a syntézy. Za úspěchem divize TAPI Galena stojí především dlouholetá 

zkušenost v oboru a využívání špičkových technologií. 

Činnost divize TAPI je zajišťována útvary Výroba, Kvalita, Výzkum a vývoj a Prodej a 

marketing. 

Divize Pharma vyrábí, balí a prodává generické léčivé přípravky. Z celkového 

objemu produkce společnosti za kalendářní rok dosahuje podíl výroby léčivých přípravků 

60-65%. Činnost divize Pharma je zajišťována útvary Výroba, Kvalita a Materiálové 

hospodářství 

Ve svém širokém portfoliu má generické léčivé přípravky – především 

antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, hypolipidemika, antihypertenziva aj. - v 

podobě tablet, tobolek a kapalných lékových forem, dále také volně prodejné léky (OTC). 

Produkty splňují uznávané standardy kvality a jsou exportovány do řady zemí celého světa, 

včetně USA a západní Evropy. Na úspěších společnosti a plnění náročných cílů se podílí 

více než 1500 zaměstnanců. V r. 2006 se společnost stala součástí nadnárodní skupiny 

Teva. Jediným společníkem společnosti Teva Czech Industries s. r. o. je společnost Ivax 

International B. V., Nizozemské království. 
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd. se sídlem v Izraeli patří mezi 15 globálně 

nejvýznamnějších farmaceutických společností a je vůbec největší generickou 

farmaceutickou společností na světě. Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává generické a 

inovativní léčivé přípravky a účinné farmaceutické látky (API). Více než 80 procent svých 

prodejů společnost realizuje na trzích Severní Ameriky a Evropy. 

 

3.2 Ekonomické ukazatele 

Celkové tržby roku 2011 za výrobky, zboží a služby byly 8,8 miliardy Kč, což je o 

27% více než v roce 2010. V příloze č. 1 a 2 uvádím, pro detailnější představu, rozvahu 

společnosti k 31. 12. 2011 a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011. 

Meziroční nárůst prodejů byl v obou hlavních prodejních divizích firmy. Podíl exportu byl 

85% (obdobně jako v roce 2009 a 2010). Společnost prodává do cca 60 zemí celého světa. 

Na celkových tržbách se podílí prodej divize substancí přibližně čtvrtinou – většinu 

prodejů potom tvoří prodej divizi farmaceutických specialit – adjustovaných léčiv. 

Prodej adjustovaných léčiv – specialit – se v roce 2011 realizoval zejména ve Spojených 

státech amerických (cca 38% z prodeje divize Speciality), dále v Rusku, Česku a na 

Slovensku. Další menšinové prodeje v pořadí byly na Ukrajině, v Německu, Polsku, 

Maďarsku, ve Velké Británii a v Kazachstánu. Tyto specifikované země tvoří cca 93% 

prodejů divize Speciality a cca 70% prodejů celé firmy. 

Mimořádné postavení v prodejích divize Specialit tvoří prodeje do USA: směřuje 

sem v zásadě celá produkce z nově postaveného výrobního závodu, který byl aktivován na 

výrobu tablet v roce 2010 jako historicky nejvýznamnější investice firmy. 

Nejvýznamnějšími produkty v oblasti specialit jsou v pořadí významnosti tyto 

produkty: Simvastatin, Pravastatin, Equoral, Sanorin, Cabergoline, Novopassit, Simgal, 

Nasofan, Stoptussin a Stopangin a další. 

Divize prodejů substancí – TAPI Galena – realizovala v roce 2011 své tržby 

zejména v Maďarsku, Izraeli, USA, Česku, Holandsku, Německu, Japonsku, Číně, Itálii a 

Indii a v dalších zemích. 

Nejvýznamnějšími produkty ve skupině substancí jsou Mykofenolát mofetile, 

Paclitaxel, Nicergoline, Cyklosporin, Buprenorphine, Butorphanol, Cabergoline, 

Silymarine, Dihydroergotamine, Ergotamine, Pergolide a Bromokryptin. 
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Pokud jde o operativní náklady, cca 7 % z tržeb se investovalo do podpory prodeje 

a marketingu, zejména do oblasti prodeje specialit, po dvou procentech do administrativy a 

výzkumu a vývoje (zejména v oblasti vývoje substancí). 

Firma dosáhla v roce 2011 zisku po zdanění ve výši 2,54 miliardy korun, což je 

dvojnásobek zisku po zdanění ve srovnání s rokem 2010. Nárůst zisku příznivě ovlivnilo 

především využití nové výrobní kapacity pro americký trh a menšinově i uplatnění 

investičních pobídek. Firma nadále nemá žádný dluh v bankách a všechny své potřeby 

hradí z provozních peněžních toků.  

V roce 2011 investovala celkem 815 milionů Kč, z toho 645 milionů Kč do výroby 

farmaceutických přípravků, 105 milionů Kč do výroby farmaceutických substancí a 

zbývajících 65 milionů Kč na podporu ostatních aktivit společnosti, zejména IT a 

infrastruktury.  

V roce 2012 firma plánuje proinvestovat až 1 miliardu korun – podstatnou část 

bude tvořit výstavba další výrobní haly na pevnou lékovou formu. Také všechny investice 

v roce 2011 i plánované na rok 2012 jsou hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.   

Co se týče daňových výdajů, kromě daně z příjmů, je společnost plátcem DPH, 

daně silniční a daně z nemovitosti. Spotřební ani ekologickou neplatí. 

Daň silniční byla v roce 2011 ve výši 67 tis. Kč, daň z nemovitosti ve výši 696 tis. Kč a 

DPH v výši 736 tis Kč. 

Daň z příjmu roku 2011 lze analyzovat následovně: 

(tis. Kč)  

Splatná daň 209 543 

Odložená daň - 104 754 

Úprava daňového nákladu předchozího období podle skutečně 

podaného daňového přiznání 0 

Daňový náklad celkem 104 789 

 

Splatná daň byla vypočítána následovně: 

(tis. Kč)  

Zisk před zdaněním 2 647 415 

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy - 295 076 

Rezervy 76 271 



33 

 

Opravné položky -12 167 

Likvidace zásob 12 167 

Ostatní 34 082 

Celkem - 185 553 

Daňový základ 2 461 862 

Daň z příjmu právnických osob ve výši 19% 467 754 

Sleva na dani z titulu investičních pobídek - 258 210 

Splatná daň 209 543 

 

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19% (daňová sazba pro roky 

2010 a následující). 

Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně: 

(tis. Kč) K 31.12.2011 

Odložený daňový závazek z titulu:  

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou majetku - 163 004 

Odložený daňový závazek celkem - 163 004 

Odložená daňová pohledávka z titulu:  

Ostatní rezervy a opravné položky 91 453 

Slevy z titulu investičních pobídek 142 650 

Odložená daňová pohledávka celkem 234 103 

Čistá odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) 71 099 

 

Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky získala společnost 

Teva příslib investičních pobídek ve formě slevy na dani z příjmů ve výši 400 860 tis. Kč. 

Z tohoto titulu si společnost Teva uplatnila v roce 20111 slevu na dani z příjmů ve výši 

258 210 tis. Kč a zbývající část investičních pobídek ve výši 142 650 tis. Kč uplatnila jako 

slevu na dani z budoucích daňových zisků generovaných společností Teva  

Vzhledem k tomu, že výše uvedené daně má společnost již optimalizované, 

rozhodla jsem se pro analýzu mzdových nákladů a její vliv na hospodaření subjektu. 
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3.3 Lidské zdroje a systém odměňování 

Ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. jsou vztahy mezi společností a 

zaměstnanci upraveny zákoníkem č. 26/2006 Sb., zákoník práce, na něj navazujícími 

předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a kolektivní smlouvou, jejíž 

působnost je legislativně vymezena zákoníkem práce a zákonem o kolektivním 

vyjednávání. Zaměstnanci jsou odměňováni na základě individuální smluvní mzdy, 

variabilní složkou mzdy a benefitů. 

Ve společnosti Teva jsou uplatňovány tyto zaměstnanecké výhody: 

a) Příspěvky na penzijní připojištění 

Zákon o daních z příjmů a zákony o pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění mimořádně zvýhodňují příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státní 

příspěvkem a na soukromé životní pojištění. Proto jsou taková plnění zaměstnavatele 

zaměstnancům velmi rozšířená. Pro zaměstnavatele je daňový i pojistný režim od roku 

2008 shodný pro penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. Zákon o daních 

z příjmů umožňuje, aby tento benefit byl pro zaměstnavatele daňovým výdajem bez limitu 

jako dohodnutý nebo sjednaný pracovněprávní nárok. Daňový režim plyne z ustanovení § 

24 odst. 2. písm. j) bod 5, které zní: Daňovými výdaji jsou také výdaje (náklady) na 

pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku 

zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní 

zákon nestanoví jinak. 

Pro zaměstnance podle novely zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 1. 2008 platí, 

že osvobozen od daně z příjmů fyzických osob je příspěvek zaměstnavatele na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního 

fondu, dále částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na 

pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění. 

Od roku 2008 tak platí z hlediska osvobození od daně z příjmů fyzických osob, limit 

v nominálním vyjádření společný pro oba druhy pojištění. Přitom nezáleží na tom, jak je 

limit mezi pojištění rozdělen. Zaměstnanec může mít jen jeden typ pojištění, nebo mu 

může zaměstnavatel přispívat rozdílnou částkou na každý z nich, nebo částkou stejnou na 

oba. Souhrnně je však u zaměstnance osvobozen pouze nepeněžní příjem do výše 24 000 

Kč za kalendářní rok. Příjem nad uvedený limit je dílčím základem daně z příjmů 
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fyzických osob. Příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob není součástí 

vyměřovacích základů pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.  

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. poskytuje, na základě kolektivní smlouvy, 

zaměstnancům, kteří mají uzavřeno penzijní připojištění finanční příspěvek ve výši 600,- 

Kč/ měsíc nebo životní pojištění finanční příspěvek ve výši 600,- Kč. Příspěvek lze čerpat 

v kombinaci obou variant do maximální výše 600,- Kč měsíčně.  

 

b) Stravování  

Poskytování stravování patří k nejčastějším zaměstnaneckým benefitům. Stravováním se 

z hlediska pracovněprávních předpisů zabývá zákoník práce v ustanovení § 236. Dle 

tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách 

stravování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.  

Zaměstnavatelé mohou poskytovat stravování těmito způsoby: 

 provoz vlastního stravovacího zařízení; 

 příspěvek zaměstnavatele na stravování zajišťované prostřednictvím jiných 

subjektů; 

 příplatek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců ze sociálního fondu; 

 poskytnutí nealkoholických a ochranných nápojů zaměstnancům na pracovišti 

podle zákona; 

Zaměstnavatelé mohou přispívat na stravování a nápoje ve dvojím daňovém režimu:  

Za prvé jde o příspěvek daňově zvýhodněný, nebo může jít o příplatek 

zaměstnavatele na stravování zaměstnanců jako benefit ze sociálního fondu, který ovšem 

není pro zaměstnavatele daňovým výdajem. Označení sociální fond znamená vymezení 

daňového režimu – výdaj není výdajem daňovým, je to výdaj ze zisku po jeho zdanění. 

Nezáleží na tom, jestli zaměstnavatel má účetně takový fond vyčleněn. 

Pro zaměstnavatele jsou daňovými výdaji tyto výdaje: na provoz vlastního stravovacího 

zařízení a výdaje na potraviny do výše částky vybrané za závodní stravování od 

zaměstnanců. Daňovými výdaji jsou i příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím 

jiných subjektů, zpravidla prostřednictvím tzv. stravenek, a poskytované až do výše 55% 

ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70% stravného pro 

zaměstnance vymezeného v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů - tedy 

zaměstnance státní sféry  - při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. 
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Podmínkou je ovšem přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny alespoň 

v délce 3 hodin. Daňovým výdajem jsou i výdaje v případě poskytnutí dalšího jídla pro 

zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci je delší než 

11 hodin. Zaměstnavatelé se často zavazují k příplatku ze sociálního fondu všem 

zaměstnancům na některou z forem závodního stravování nad rámec daňově uznatelných 

nákladu, kdy jde o příplatek na stravování jako benefit ze sociálního fondu.  

Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům 

ke spotřebě na pracovišti, nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného 

prostřednictvím jiných subjektů, stejně jako hodnota nealkoholických nápojů 

poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na 

pracovišti, je bez ohledu na hodnotu takových nepeněžních plnění od daně z příjmů 

fyzických osob osvobozena. Hodnota nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmů 

fyzických osob, je z vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění vyjmuta. Peněžní plnění však jsou součástí 

uvedených vyměřovacích základů. V případě, že zaměstnavatel poskytuje nealkoholické 

nápoje jako benefitní plnění na pracovišti zaměstnancům jako nepeněžní plnění, poskytuje 

je ze sociálního fondu. V případě poskytnutí vody a ochranných nápojů nejde o benefit – 

zaměstnavatel je k jejich poskytování povinen podle zvláštních zákonů. Pro 

zaměstnavatele se jedná o daňový výdaj bez limitu. Od daně fyzických osob je v obou 

případech osvobozena a není rovněž součástí vyměřovacích základů pro pojistné. 

Společnost umožňuje závodní stravování svým zaměstnancům ve vlastním stravovacím 

zařízení. Příspěvek společnosti k ceně jednoho hlavního jídla v závodní jídelně pro 

zaměstnance činí 43,- Kč. 

 

c) Poskytnutí pracovního oblečení 

Jedná se o benefitní plnění ve formě poskytnutí jednotného pracovního oblečení 

zaměstnanci identifikujícího zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele jsou výdaje na pořízení 

jednotného pracovního oblečení a výdaje na jeho udržování daňovým výdajem bez limitu. 

Tento nepeněžní příjem je vyjmut z předmětu daně z příjmů, peněžní prostředky na 

udržování jednotného pracovního oblečení jsou v přiměřené výši z předmětu daně 

vyjmuty. Příjem vyjmutý z předmětu daně z příjmů fyzických osob není součástí 

vyměřovacích základů pro pojistné. Ve společnosti Teva je zaměstnancům poskytováno 

pracovní oblečení v přibližné hodně 2000,- Kč na zaměstnance ročně.  
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Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnanců peněžní příplatky na běžné 

občanské oblečení, tzv. ošatné. Pokud se jedná o pracovněprávní nárok, je to pro 

zaměstnavatele daňový výdaj. Peněžní příjem je ale zdaňovaným předmětem daně z příjmů 

fyzických osob, tedy zaměstnance a rovněž se platí pojistné. 

 

d) Odborný rozvoj zaměstnanců 

Pokud zaměstnavatel zajišťuje odborný rozvoj zaměstnanců ve vlastním vzdělávacím 

zařízení, jedná se o daňový výdaj bez limitu. Od roku 2009 jsou daňovými výdaji také 

výdaje vynaložené na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje spojené 

s odborným rozvojem zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Stejně tak se jedná o daňový výdaj, kdy zaměstnavatel využívá k odbornému rozvoji svých 

zaměstnanců aktivity jiných. Jde např. o školení, kurzy, nebo i další školské vzdělávání za 

úplatu. Jedná-li se ovšem o vzdělávací aktivity nesouvisející s podnikáním není toto již 

daňový výdaj, ale o platbu ze sociálního fondu. Nepeněžní příjem je osvobozen od daně 

z příjmů fyzických osob a rovněž není součástí vyměřovacích základů pro pojistné. Jedná-

li se o příspěvky či příplatky zaměstnavatele na vzdělávání zaměstnanců v oborech, které 

nesouvisejí s jeho podnikáním, ale je benefitní plnění dohodnuto nebo sjednáno jako 

pracovněprávní nárok vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatel, 

pracovní nebo jiné smlouvy, je výdaj na tento benefit pro zaměstnavatele výdajem 

daňkovým. Zákon o daních z příjmů takové příjmy od daně z příjmů fyzických osob 

neosvobozuje a tento benefitní příjem není vyjmut z vyměřovacích základů pro odvod 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Společnost Teva provozuje vlastní školící středisko. Výukové prostory jsou určeny 

převážně pro realizaci vzdělávacích a rozvojových aktivit vlastních zaměstnanců 

společnosti. Probíhají zde školení v oblasti odborného praktického výcviku, jazykové 

výuky, počítačových dovedností, školení nižšího a středního managementu apod. Realizaci 

odborného rozvoje zajišťují jak externí lektoři, tak i zkušení interní lektoři z řad 

spolupracovníků. Vybavení školicího střediska disponuje moderními projekčními a 

moderačními technikami, simulátory výrobní praxe, laboratorním vybavením apod. 

Kapacita školicího střediska je 78 míst. Roční náklady střediska jsou 250 000,- Kč. 
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e) Prodloužená dovolená, zdravotní dny volna 

Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům poskytovat prodlouženou dovolenou nebo placené 

zdravotní dny volna.  

Pokud je benefitní plnění pracovněprávním nárokem, tj. je dohodnuto kolektivní 

smlouvě mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, nebo rozhodnuto 

zaměstnavatelem formou vnitřního předpisu, popř. sjednáno v individuální pracovní 

smlouvě je výdaj pro zaměstnavatele daňově uznatelný bez limitu. Pro zaměstnance je 

uvedený peněžní příjem příjmem ze závislé činnosti, a tudíž je součástí základu daně a 

rovněž je součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění.  Zaměstnanci společnosti Teva Czech Industries s.r.o. mají nárok na 

další týden dovolené nad základní výměru dovolené uvedenou v zákoníku práce, tj mají 

nárok na 5 týdnů dovolené. A dále zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům nad rámec 

Zákoníku práce pracovní volno s náhradou mzdy v níže uvedených případech: 

 doprovod zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do speciální 

internátní školy – volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na dobu 

nejvýše 10 pracovních dnů v kalendářním roce, 

 úmrtí rodinného příslušníka (manžela/manželky, druha/družky, dítěte, rodič, 

sourozence, rodiče manžela/manželky a rodiče druha/družky – volno se poskytne 

na tři dny a na další den k účasti na pohřbu těchto osob a na další den, jestliže 

zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, 

 odstraňování následků živelných katastrof nebo obdobných událostí, znemožňující 

užívání vlastního domu nebo bytu 

 akutní a neodkladné vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém 

zařízení, které není ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si 

zaměstnanec zvolil, 

 odběr krve nebo krevní plazmy – jeden den, 

 účast na prověrkách bezpečnosti práce, účast na operativním projednávání 

problematiky bezpečnosti práce, účast na kolektivní vyjednávání a kontrole plnění 

kolektivní smlouvy, účast na projednávání problematiky pracovně-právní dle 

právních norem a kolektivní smlouvy, účast na odborných školeních a seminářích, 

 doprovod dítěte do první třídy – jeden den 
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 narození dítěte manželce/družce – účast při porodu, návrat manželky/ družky 

z porodnice – volno se poskytne na jeden den při porodu a další dva dny při návratu 

manželky/družky z porodnice, 

 maximálně 2 dny pracovního volna na zotavenou s náhradou ve výši průměrné 

mzdy jako opatření proti šíření infekčních a jiných onemocnění a v případě jiné 

zdravotní indispozice zaměstnance,  

 zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla 

nařízena karanténa, přísluší v době prvních dvou dnů, které jsou pro zaměstnance 

pracovními dny a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy a 

dále za podmínek uvedených v ust. § 192 odst. 1 Zákoníku práce, trvání dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Tato náhrada mzdy přísluší zaměstnanci pouze jedenkrát v kalendářním roce. 

V případě, že zaměstnanec již vyčerpal alespoň jeden den volna na zotavenou dle 

ustanovení odstavce pod písm. j), tato náhrada mzdy mu nepřísluší; 

 stěhování – pracovní volno se poskytne na jeden den  

 v případě ukončení nemocenské v průběhu noční směny dle rozvrhu směn, nastoupí 

zaměstnanec na ranní směnu první den po ukončení nemocenské. 

 

f) Služební vozidlo k použití i pro soukromé účely zaměstnance 

Jde o případ, zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k 

používání nejen pro služební, nýbrž i soukromé účely. Jedná se zejména na řídicích 

pozicích o velmi rozšířený benefit. 

Existují čtyři varianty poskytnutí tohoto benefitu: 

Varianta č. 1: 

Zaměstnanec si platí náklady na pohonné hmoty spotřebované při soukromých jízdách 

sám. Jeho zdaňovaným nepeněžním příjmem je 1% ze vstupní ceny vozidla a rovněž 

pojistné podléhá 1% ze vstupní ceny vozidla. Zákon o daních z příjmů konstruuje právní 

fikci: Příjmem ze závislé činnosti je 1% ze vstupní ceny poskytnutého vozidla včetně daně 

z přidané hodnoty (DPH), minimálně 1 000 Kč měsíčně. Pro zaměstnavatele je tento 

benefit z hlediska jeho daňových povinností irelevantní. 

Varianta č. 2: 

Zaměstnavatel platí náklady na pohonné hmoty pro soukromý provoz zaměstnance. Tyto 

náklady nejsou pro zaměstnavatele daňovým výdajem. Pro zaměstnance je to nepeněžní 
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příjmem a tedy součástí jeho daňového základu. Pojistné podléhá nejen 1% ze vstupní ceny 

vozidla, ale i hodnota nepeněžního příjmu.  

Varianta č. 3: 

Pokud je ovšem platba za pohonné hmoty uvedena v pracovní smlouvě jako naturální 

součást mzdy, je tento náklad pro zaměstnavatele daňovým výdajem. Pro zaměstnance je 

příjem ve formě naturální mzdy příjmem ze závisle činnosti, a tudíž podléhá dani z příjmů. 

Pojistnému podléhá nejen 1% ze vstupní ceny vozidla, ale i hodnota naturální mzdy. 

Varianta č. 4: 

Je-li v pracovní smlouvě jako sjednaný pracovněprávní nárok dohodnuto, že zaměstnavatel 

platí zaměstnanci určenou částku na soukromé užití vozidla. Jsou náklady na pohonné 

hmoty pro soukromý provoz zaměstnance pro zaměstnavatele daňovým výdajem. Pro 

zaměstnance se opět jedná o příjem ze závislé činnosti. Pojistnému podléhá nejen 1% ze 

vstupní ceny vozidla, ale i hodnota pracovněprávního nároku. 

Z výše uvedených variant poskytuje společnost Teva Czech Industries s.r.o. členům 

vedení společnosti první variantu, kdy zaměstnanec si platí náklady na pohonné hmoty 

spotřebované při soukromých jízdách sám nebo je platí sám i tak, že je zaplatí 

zaměstnavatel, který je pak předepíše zaměstnanci k úhradě. Souhrnná cena vozidel k 31. 

prosinci 2011 činila 27 073 tis. Kč.  

 

g) Rekreace 

Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům benefit ve formě rekreace poskytnout třemi 

způsoby: 

 rekreace formou užití vlastního zařízení, 

 formou nepeněžního plnění, nebo 

 příplatkem zaměstnancům na rekreaci 

 

Pokud je zaměstnavatel majitelem rekreační zařízení, umožňuje svým zaměstnancům a 

jejich rodinným příslušníkům užití tohoto zařízení zdarma, nebo za cenu nižší, než je cena 

obvyklá. Pro zaměstnavatele je výdaj na provoz vlastního rekreačního zařízení daňovým 

výdajem do výše zdanitelných příjmů z provozu tohoto zařízení. Na straně zaměstnance je 

příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a není také součástí vyměřovacích 

základů pro pojistné. 
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Druhou variantou je, že zaměstnavatel nemá vlastní rekreační zařízení a tento 

benefit poskytuje svým zaměstnancům formou nepeněžního plnění zabezpečované třetími 

subjekty nebo samostatně zaměstnancem. Zaměstnavatel tento výdaj hradí ze sociálního 

fondu, a tudíž pro něj není výdajem daňovým. Pro zaměstnance je příjem do limitu 20 000 

Kč ročně osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Co se týče pojistného, není součástí 

vyměřovacích základů. 

A na závěr třetí variantou je poskytnutí zaměstnanci zaměstnavatelem příplatek na 

rekreaci. Pro zaměstnavatele se může jednat o výdaj ze sociálního fondu, nebo v případě 

pracovněprávního nároku daňový výdaj bez limitu. Zaměstnanci je tento příjem zdaňován 

daní z příjmů fyzických osob a je součástí vyměřovacích základů pro pojistné. 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. poskytuje k rekreaci svých zaměstnanců vlastní 

rekreační a vzdělávací zařízení v Karlově. Náklady na provoz tohoto zařízení jsou ve výši 

580 000 Kč. 

 

h) Nadstandardní zdravotní péče 

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům zajišťovat nadstandardní zdravotní péči buď 

ve formě nepeněžního plnění, nebo formou příplatků na zdravotní péči nehrazenou ze 

zdravotního pojištěn a na zdravotní pomůcky. Pod pojmem nepeněžní plnění si můžeme 

představit přípravky k posílení organismu, očkování, rehabilitace, lázeňský pobyt, výrobu 

ortopedických pomůcek a brýlí atp. Takto poskytnuté prostředky jsou zaměstnavatelem 

placeny ze sociálního fondu. Pro zaměstnance je tento příjem bez limitu osvobozen od 

daně z příjmu fyzických osob a není ani součástí vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného. Příplatky na zdravotní péči nehrazenou ze zdravotního pojištění může být u 

zaměstnavatele buď výdaj ze sociálního fondu, nebo pokud se jedná o pracovněprávní 

nárok, je daňovým výdajem bez limitu. Pro zaměstnance je tento příjem zdaňován daní 

z příjmu fyzických osob a také je součástí vyměřovacích základů pro pojistné. 

Společnost zajišťuje svým zaměstnancům nadstandardní preventivní a léčebnou péči 

poskytovanou praktickými lékaři. 

Společnosti zajišťuje a hradí: 

a. provádění vstupních, výstupních, mimořádných a periodických zdravotních 

prohlídek 
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b. protichřipkovou vakcinaci pro zájemce z řad zaměstnanců, kteří jsou v evidenčním 

stavu nebo vitamínový balíček ve srovnatelné finanční hodnotě poskytované 

vakcíny 

c. vakcinace proti klíšťové encefalitidě a hepatitidě u vybraných zaměstnanců, kteří 

jsou tomuto nebezpečí vystaveni 

 

3.4 Mzdové náklady společnosti v roce 2011 

Rok 2011 byl z pohledu lidských zdrojů a lidského kapitálu rokem konsolidace. Stabilní 

byl počet zaměstnanců v divizi TAPI, vyrovnaný počet v divizi tzv. Sdílených služeb 

(Shared Services). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl v roce 2011 1458, z toho 

členů vedení 16, resp. 1 442 zaměstnanců mimo členy vedení. 

Náklady na zaměstnance v roce 2011 jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 

Tabulka č. 1: Mzdové náklady na zaměstnance v roce 2011  

(tis. Kč) Vedení Ostatní Celkem 

Mzdové náklady a 

odměny 

41 483 501 104 542 587 

Náklady na sociální 

zabezpečení 

10 184 170 587 180 771 

Ostatní sociální náklady 807 26 022 26 829 

Osobní náklady celkem 52 474 697 713 750 167 

 

Z toho sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem činilo 128 912 tis. Kč a 

zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem bylo ve výši 46 722 tis. Kč. 

 

3.5 Mzdové náklady společnosti v roce 2012 

V roce 2012 došlo na základě kolektivní smlouvy k valorizaci platů a odměňování 

o 2% a také došlo ke zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců mimo členy 

vedení na 1494  (počet členů vedení zůstal stejný, tj. 16), celkový počet zaměstnanců byl 

tedy ve výši 1510. tj. V souvislosti s touto valorizací došlo tedy ke zvýšení mzdových 

nákladů a nákladů na sociální a zdravotní pojištění. 

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem činilo 132 329 tis. Kč a zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnavatelem bylo ve výši 48 618 tis. Kč. 
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Kdyby ovšem společnost Teva Czech Industries s.r.o. poskytla tyto 2% nikoliv ve 

formě hrubé mzdy ale formou zvýšení příspěvku na životní a penzijní připojení, mzdové 

náklady by se výrazně snížily. 

Pro přehlednost jsem se rozhodla toto zvýšení mzdy o 2% a navrhovaný způsob 

představit na modelovém příkladu struktury mzdy průměrného člena vedení a průměrného 

zaměstnance mimo vedení. 

 

3.5.1 Návrh řešení mzdových nákladů 

V roce 2011 činily mzdové náklady a odměny členů vedení 41 483 000,- Kč. 

Průměrné mzdové náklady na jednoho člena vedení byly ve výši 2 592 687,- Kč ročně a 

měsíčně ve výši 216 057,- Kč. 

Tabulka č. 2 : Zvýšení mzdy u průměrného člena vedení 

 

Zvýšení o 2% bez 

zvýšení příspěvku 

na ŽP a PP 

Zvýšení o 2% formou zvýšení 

mzdy a zároveň příspěvku na ŽP a 

PP 

v Kč Mzda Mzda ŽP a PP 

Super hrubá mzda 199 331 197 805 1 400 

ZP zaměstnavatel 14 322 14 196 0 

SP zaměstnavatel 25 884 25 884 0 

Hrubá mzda 159 125 157 725 1 400 

ZP zaměstnanec 7 161 7 098 0 

SP zaměstnanec 6 730 6 730 0 

Základ pro daň z příjmu 199 400 197 900 0 

Daň z příjmu před slevou 33 802 33 479 0 

Sleva na dani 2 070 2 070 0 

Daň po slevě 31 732 31 409 0 

Daň z příjmu 31 732 31 409 0 

Čistá mzda 113 502 112 488 1 400 

Čistá mzda ročně 1 362 024 1 349 488 16 800 

Čistá mzda ročně CELKEM 1 362 024 1 366 656 

Rozdíl 
1 366 656 - 1 362 024 = 4 632 

 

Pokud by se společnost rozhodla zvýšit mzdu člena vedení navrhovaným 

způsobem, zvýšil by se jeho čistý příjem o 4 632,- Kč ročně. 

Co se týče ostatních zaměstnanců, mimo vedení, hrubá mzda v roce 2011 byla ve 

výši 18 287,- Kč. V roce 2012 došlo k jejímu zvýšení o 2%, tj. o 366,- Kč na částku 

18 653,- Kč. Pokud bychom ovšem mzdu zvýšili o 2% tak, že zvýšíme příspěvek na 

penzijní a životní pojištění, hrubá mzda by se snížila na 17 253,- Kč a zvýšení mzdy se 
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promítlo v příspěvku na penzijní a životní pojištění ve výši 1 400,- (daňově zvýhodněný je 

příspěvek do výše 2 000,-/měsíčně, 600 již v současné době zaměstnavatel přispívá). 

1 400 - 366 = 1034 

18 287 - 1 034 = 17 253 

Tabulka č. 3: Zvýšení mzdy u průměrného zaměstnance mimo vedení 

 

Zvýšení o 2% 

bez zvýšení 

příspěvku na ŽP 

a PP 

Zvýšení o 2% formou zvýšení mzdy 

a zároveň příspěvku na ŽP a PP 

v Kč Mzda Mzda ŽP a PP 

Super hrubá mzda 24 996 23 120 1 400 

ZP zaměstnavatel 1 679 1 553 0 

SP zaměstnavatel 4 664 4 314 0 

Hrubá mzda 18 653 17 253 1 400 

ZP zaměstnanec 840 777 0 

SP zaměstnanec 1 213 1 122 0 

Základ pro daň z příjmu 25 000 23 200 0 

Daň z příjmu před slevou 3 750 3 480 0 

Sleva na dani 2 070 2 070 0 

Daň po slevě 1 680 1 410 0 

Daň z příjmu 1 680 1 410 0 

Čistá mzda 14 920 13 944 1 400 

Čistá mzda ročně 179 040 167 328 16 800 

Čistá mzda ročně CELKEM 179 040 184 128 

Rozdíl 184 128 – 179 040 = 5 088 

 

Pokud by se společnost rozhodla zvýšit mzdy navrhovaným způsobem, zvýšila by 

se čistá mzda zaměstnance o 5 088,- Kč ročně. 

A nyní se podíváme na zvýšení mezd z pohledu zaměstnavatele. 

Náklady na mzdy zvýšené o 2% bez změny příspěvku na penzijní a životní pojištění: 

1. Vedení 

 Jeden 

zaměstnanec 

Počet 

zaměstnanců 

Celkem 

měsíčně 

Počet 

měsíců 

Celkem ročně 

Hrubá mzda  159 125  

16 

2 546 000  

12 

30 552 000 

ZP zaměstnavatel 14 322 229 152 2 749 824 

SP zaměstnavatel 25 884 414 144 4 969 728 

Celkem 199 331    38 271 552 

 

2. Ostatní 

 jeden 

zaměstnanec 

Počet 

zaměstnanců 

Celkem 

měsíčně 

Počet 

měsíců 

Celkem 

ročně 

Hrubá mzda  18 653  27 867 582  334 410 984 



45 

 

ZP zaměstnavatel 1 679 1 494 2 508 426 12 30 101 112 

SP zaměstnavatel 4 664 6 968 016 83 616 192 

Celkem 24 996    448 128 288 

Náklady celkem za členy vedení a ostatní zaměstnance jsou ve výši 486 399 840 Kč. 

Navrhovaný způsob zvýšení mezd se ze strany zaměstnavatele promítne následovně: 

1. Vedení 

 Jeden 

zaměstnanec 

Počet 

zaměstnanců 

Celkem 

měsíčně 

Počet 

měsíců 

Celkem ročně 

Hrubá mzda  159 125  

16 

2 546 000  

12 

30 552 000 

ZP zaměstnavatel 14 196 227 136 2 725 632 

SP zaměstnavatel 25 884 414 144 4 969 728 

Celkem 199 205    38 247 360 

 

2. Ostatní zaměstnanci 

 jeden 

zaměstnanec 

Počet 

zaměstnanců 

Celkem 

měsíčně 

Počet 

měsíců 

Celkem 

ročně 

Hrubá mzda  18 653  

1 494 

27 867 582  

12 

334 410 984 

ZP zaměstnavatel 1 553 2 320 182 27 842 184 

SP zaměstnavatel 4 314 6 445 116 77 341 392 

Celkem 24 520    439 594 560 

Náklady celkem za členy vedení a ostatní zaměstnance by v tomto případě činily 

477 841 920 Kč. 

 

4. Závěr 

Z výše uvedené analýzy vyplívá, že pokud by se společnost Teva Czech Industries 

s.r.o. rozhodla zvýšit mzdy výše navrhovaným způsobem, činila by její roční úspora 

nákladů na hrubé mzdy 8 557 920,- Kč. 

Na příkladu je ovšem patrný rozdíl mezi úsporou u průměrného člena vedení a 

průměrného zaměstnance mimo vedení. U zaměstnance s průměrnou mzdou 18 tis. je tento 

způsob zvýšení mzdy velice atraktivní. Ovšem u člena vedení vzhledem k výši  jeho platu 

a limitu příspěvku jako daňově uznatelného nákladu ve výši 2 000,- tento návrh už takovou 

úsporu nepřinese. Pro členy vedení bych proto navrhovala ještě jinou formu daňově 

uznatelných benefitů, které by mzdové náklady na tuto skupinu zaměstnanců snížili a 

zároveň, aby byla společnost pro tyto vrcholové manažery, kteří jsou velmi časově 

vytížení, stále atraktivní, např. poskytnutí služeb osobnostního kouče, výživového poradce 

nebo příspěvků na chůvu pro dítě, či zřízení firemní tělocvičny nebo vlastního 

předškolního zařízení, které by mohly být i jako benefit pro ostatní zaměstnance. 
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